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1 Streszczenie w j zyku nietechnicznym 
Opracowany na zlecenie Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej projekt Planu Zarz dzania 
Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry tworzy podstawy skutecznego 
zarz dzania ryzykiem powodziowym. Wnioski p yn ce z przygotowanego planu b  tak e podstaw  
dla stworzenia katalogu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej i wp yn  na rozwój 
bran y, przysz  struktur  zarz dzania maj tkiem oraz metodyk  priorytetyzacji dzia  
inwestycyjnych i wspomagaj cych w postaci katalogu instrumentów prawnych, ekonomicznych 
i komunikacyjnych. Przygotowanie Planu prowadzone by o przy wspó udziale wielu stron -
interesariuszy, którzy w podziale na Zespo y Planistyczne Zlewni, Grupy Planistyczne i Komitety 
Steruj ce brali bezpo redni udzia  w poszczególnymi pracach nad kolejnymi etapami prac. 
Zapewniono tak e rzeczywisty udzia  spo ecze stwa w procesie przygotowania planów zarz dzania 
ryzykiem powodziowym w postaci prowadzonej kampanii informacyjnej i konsultacjach spo ecznych. 

 

Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² znajduje si  na terenie Polski. 
Dorzecze obejmuje  zasi giem po udniowo-zachodnie, zachodnie oraz w pó nocno-zachodnie  tereny  
Polski,  a  pod  wzgl dem  administracyjnym  le y  w  województwach:  skim, opolskim,  
dolno skim,  ódzkim,  kujawsko  -  pomorskim,  wielkopolskim,  lubuskim, zachodniopomorskim  
i  pomorskim.  Obszar  dorzecza  Odry obejmuje  dodatkowo  dorzecza  Regi,  Pars ty,  Wieprzy  
oraz  pozosta ych  rzek  uchodz cych  do  Zalewu Szczeci skiego oraz do Morza Ba tyckiego na 
zachód od uj cia S upi.  Dorzecze Odry dzieli si  na cztery regiony wodne - region wodny Górnej Odry 
– powierzchnia 3,83 tys. km2; region wodny rodkowej Odry – powierzchnia 39,3 tys. km2, region 
wodny Warty - powierzchnia 54,5 tys. km2, region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – 
powierzchnia 20,4 tys. km2.  

 

ówn  rzek  obszaru dorzecza jest Odra o d ugo ci ca kowitej 855 km, z czego 742 km znajduj  si  
w granicach Polski. ród a rzeki zlokalizowane s  na terytorium Republiki Czeskiej w Górach 
Odrza skich. Od uj cia Nysy yckiej (km 542,4) na d ugo ci 161,7 km rzeka Odra jest rzek  
graniczn  stanowi c granic  polsko-niemieck . Odcinek uj ciowy Odry tworzy skomplikowany uk ad 
hydrograficzny - rzeka dzieli si  tutaj na szereg ramion, odnóg i kana ów. Rzeka pocz wszy od 
wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3) podlega wp ywom cofki morskiej i wiatrowej. Odra uchodzi 
do Zalewu Szczeci skiego. W odcinku ród owym Odra ma charakter rzeki górskiej o spadku 
pod nym 7,2‰, natomiast w ni szym biegu zmienia si  w rzek  nizinn  o spadku pod nym 
w zakresie od 0,33‰, do 0,001‰; redni spadek pod ny Odry wynosi 0,74‰.  

 

Na obszarze dorzecza Odry wyznaczonych jest obecnie 1735 jednolitych cz ci wód 
powierzchniowych (JCWP), 4  jednolite cz ci wód przej ciowych, 4 jednolite cz ci wód 
przybrze nych oraz 420 jednolite cz ci wód jezior. Ca kowita d ugo  jednolitych cz ci wód 
powierzchniowych rzek wynosi ok. 41,5 tys. km. ugo  naturalnych cz ci wód to ponad 
22,8 tys. km, d ugo  sztucznych cz ci wód to ok. 0,84 tys. km, natomiast d ugo  silnie zmienionych 
cz ci wód -  blisko 18 tys. km. 

 

Na obszarze dorzecza Odry wyst puje zró nicowanie pod wzgl dem rozwoju gospodarczego. 
Pomimo, i  znaczna cz  terenu jest wykorzystywana rolniczo, wyst puj  tu równie  du e 
aglomeracje miejskie (Szczecin, Pozna , Wroc aw, ód , Gliwice) oraz regiony silnie 
uprzemys owione. Górny sk, aglomeracje Wroc awia i Poznania czy legnicko-g ogowski okr g 
wydobycia i przetwórstwa miedzi, s  jednymi z najsilniejszych gospodarczo obszarów Polski. G sto  
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zaludnienia jest zró nicowana w poszczególnych województwach po onych w obr bie obszaru 
dorzecza Odry. W skali ca ego dorzecza najwi ksza g sto  zaludnienia, tj. powy ej 300 os/km2, 
wyst puje na obszarze województwa skiego. Natomiast rednio zaludnione, od 100 do 150 osób 
na km2, s  województwa: dolno skie, wielkopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, ódzkie oraz 
pomorskie. Najmniejsza g sto  zaludnienia, ok. 75 os/km2, wyst puje z kolei na terenie województw 
zachodniopomorskiego i lubuskiego.  

 

Doliny rzeczne Odry oraz wi kszo ci rzek w jej dorzeczu stanowi  istotne korytarze ekologiczne 
o stosunkowo ma o zmienionych warunkach przyrodniczych. W zwi zku z powy szym istotna cze  
obszaru dorzecza obj ta jest ochron  w ramach obszarowych form ochrony przyrody. Na obszarze  
dorzecza  Odry  parki  narodowe  zajmuj   cznie ok. 0,38% powierzchni dorzecza, obszary 
Natura 2000 zajmuj  ok. 24%, parki krajobrazowe ok. 7%, rezerwaty przyrody ok. 0,34%, obszary  
chronionego  krajobrazu ok. 18%. Spo ród obszarów chronionych zale nych od wód, na obszarze 
dorzecza Odry zlokalizowanych jest 323  obszarów  nale cy  do  sieci  Natura  2000,  6  parków  
narodowych,  278 rezerwatów,  56  parków  krajobrazowych  oraz  109  obszarów  chronionego  
krajobrazu.  

 

We Wst pnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) wskazano, e powodzie w obszarze dorzecza 
Odry wyst powa y przede wszystkim w pó roczu letnim (od maja do pa dziernika). G ówn  przyczyn  
wezbra  powodziowych na obszarze regionu wodnego Górnej Odry i rodkowej Odry by y opady 
deszczu. Deszcze o charakterze nawalnym przyczynia y si  do powstawania tzw. ,,szybkich powodzi”, 
szczególnie na górskich dop ywach wi kszych rzek. W obszarze regionu wodnego Warty oraz Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego znacznie cz ciej ni  w ww. regionach wyst powa y powodzie 
roztopowe oraz zatorowe. Dla Przymorza Zachodniego, zaliczanego równie  do obszaru dorzecza 
Odry, charakterystyczne by o wyst powanie powodzi od strony morza oraz powodzi sztormowych 
powodowanych wdzieraniem si  wód morskich w uj ciowe odcinki rzek. .  

 

W obszarze dorzecza Odry, w ramach WORP, wyznaczono obszary nara one na niebezpiecze stwo 
powodzi o cznej powierzchni ponad 8 tys. km2. Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi 
stanowi  blisko 7% powierzchni obszaru dorzecza Odry (ponad 2,5% powierzchni Polski). D ugo  
rzek obj tych tymi obszarami wynosi 6 578 km, natomiast d ugo  rzek rozpatrywanych w WORP to 
blisko 8 021 km. Dla obszarów nara onych na niebezpiecze stwo opracowano mapy zagro enia 
powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). 

 

Na podstawie analizy map zagro enia powodziowego zdefiniowano na rozpatrywanym obszarze 
ok. 396 tys. ha obszaru znajduj cego si  na terenie o ma ym prawdopodobie stwie wyst pienia 
powodzi, a w przypadku powodzi o redniej i ma ej cz stotliwo ci wyst powania, powierzchnie 
obszarów zagro enia powodziowego to odpowiednio oko o 325 tys. ha i 198 tys. ha. Liczba 
mieszka ców na obszarach o ma ym prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi (raz na 500 lat), 
rednim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) wynosi odpowiednio oko o 325 tys., 149 tys. i 22 tys. 

osób. 

 

Zidentyfikowano tak e odpowiednio 28 tys. i 21 tys. mieszka ców w obr bie obszarów o ma ym i 
rednim prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi od strony morza.  
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W obszarze dorzecza Odry najwi ksza powierzchnia i liczba mieszka ców obszarów zagro enia 
powodziowego wyst puje w regionie wodnym rodkowej Odry.  

 

W skali pi ciostopniowej okre lone zosta o równie  ryzyko powodziowe w odniesieniu do 
poszczególnych gmin, a w konsekwencji wskazano 41 gmin o najwy szym zintegrowanym ryzyku 
powodziowym. Najwi ksza liczba gmin z bardzo wysokim i wysokim poziomem zintegrowanego 
ryzyka powodziowego znajduje si  w regionie wodnym rodkowej Odry. W regionie tym mie ci si  
70,3% gmin z wysokim poziomem ryzyka i 73,2% gmin z bardzo wysokim poziomem ryzyka, spo ród 
wszystkich zidentyfikowanych w obszarze dorzecza Odry. 

 

Analizy przeprowadzone na podstawie map zagro enia i ryzyka powodziowego pozwoli y obliczy  
warto ci redniorocznych strat (AAD) dla zlewni i regionów wodnych na obszarze dorzecza Odry. 
Dla dorzecza Odry rednioroczne straty wynosz  0,64 mld z otych. Warto redniorocznych strat 
osi ga zdecydowanie najwy sz  warto  w regionie wodnym rodkowej Odry i wynosi 0,33 mld 

otych. 

 

Dla ca ego obszaru dorzecza Odry zidentyfikowanych zosta o 12 g ównych problemów zwi zanych 
z zarz dzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry. G ównie dotycz  one 
zwi kszaj cego si  zagro enia powodziowego wynikaj cego ze zmian klimatu i intensyfikuj cej si  
antropopresji, niedostatecznego zakresu i cz stotliwo ci prowadzonych przedsi wzi  
utrzymaniowych infrastruktury przeciwpowodziowej, niedostatecznego zabezpieczenia brzegu 
morskiego przed jego erozj , niewystarczaj cej retencji przeciwpowodziowej poszczególnych zlewni,  
wzrastaj cego ryzyka powodzi zatorowych wynikaj cego z uwarunkowa  klimatycznych i z coraz 
trudniejszych warunków prowadzenia akcji lodo amania. Zagro eniem dla obszaru gmin 
nadmorskich i Zalewu Szczeci skiego s  wezbrania sztormowe i podnoszenie si  poziomu morza. 
Je li wezbranie sztormowe po czone jest z wezbraniem roztopowym i zatorem lodowym w uj ciach 
rzeki, gro ba powodzi wzrasta. 

 

ównym problemem zwi zanym z zarz dzaniem ryzykiem powodziowym w górnej cz ci dorzecza 
Odry jest wzrastaj ce zagro enie powodziowe wynikaj ce ze zmian klimatu, które generuje coraz 
wy sze ryzyko powodziowe spowodowane z jednej strony zbyt nisk  zdolno ci  retencyjn  zlewni 
tej cz ci dorzecza, utrudniaj  skuteczne ograniczenie zagro enia powodziowego, oraz 
wzrastaj cym poziomem wra liwo ci obszarów zagro onych powodzi , wynikaj cym z coraz 
bardziej intensywnej zabudowy tych obszarów. Nale y tak e wskaza  na niedostateczny poziom 
nak adów na utrzymanie potoków górskich i rzek w tym regionie, a szczególnie dzia  skierowanych 
na ograniczenie intensywno ci formowania si  fal powodziowych poprzez spowolnienie sp ywu wód 
w potokach oraz ograniczenie ilo ci transportowanego rumoszu. W rodkowej partii dorzecza Odry 

ównym problemem jest niedostateczny stan techniczny istniej cych obwa owa , cz sto ich 
lokalizacja powoduje ograniczanie przep ywu wód powodziowych. Nale y tak e wymieni  brak 
uregulowa  prawnych ustalaj cych warunki mo liwego zagospodarowania obszarów chronionych 
obwa owaniami, powoduj cy nadmierny wzrost wra liwo ci tych obszarów na zagro enie 
powodziowe. W tym obszarze dorzecza problemem jest niedostateczny zakres i cz stotliwo  prac 
utrzymaniowych rzek. W dolnej partii dorzecza najwa niejszym problemem jest wzrastaj ce 
ryzyko powodzi zatorowych, w  tym tak e niedostateczna ilo  jednostek do prowadzenia 
skutecznej akcji lodo amania.  
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W ca ym dorzeczu Odry problemem jest niedostateczny system os ony hydrologiczno-
meteorologicznej, szczególnie dedykowany obszarom zlewni o du ej wra liwo ci na zagro enie 
powodziowe, s cy prognozowaniu i ostrzeganiu spo ecze stwa przed nadchodz cym zagro eniem. 
Natomiast w zakresie problematyki zarz dzania ryzykiem powodziowym brzegu morskiego proponuje 
si  wprowadzenie systemu monitoringu parametrów morfometrycznych. Ponadto zidentyfikowano 
nieefektywny system zarz dzania ryzykiem powodziowym w aspekcie planowania, przygotowania 
i prowadzenia akcji ratunkowych oraz dzia  zwi zanych z odbudow  zniszcze  powodziowych. 
Istotnym problemem w skali ca ej Polski jest zbyt ma a wiadomo  spo eczna w zakresie 
zagro enia powodziowego oraz niedostateczna znajomo  metod ograniczania ryzyka powodziowego 
na etapie przygotowania, prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi. 

 

ównym celem strategicznym zarz dzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu 
i ograniczenie ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry, poprzez podj cie m.in. dzia  
nietechnicznych ograniczaj cych wra liwo  strefy szczególnego zagro enia powodziowego oraz 
dzia  wzmacniaj cych wszystkie elementy systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym. 

W zakresie dzia  nietechnicznych wskazano w PZRP: 

 Wdro enie reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodark  
wodn , w tym za zapewnienie bezpiecze stwa powodziowego. Projektowane 
za enia reformy Prawa Wodnego zak adaj  rozdzielenie kompetencji w zakresie 
planowania i realizacji inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Pa stwa zwi zanego 
z gospodark  wodn  (nowotworzone tzw. zarz dy dorzeczy Odry i Wis y) od funkcji 
administracyjnych i planistycznych (powstan  tzw. urz dy gospodarki wodnej). 
W ramach zmian strukturalnych przewidziano zmniejszenie liczby organów i urz dów 
z 15 (8 urz dów eglugi ródl dowej i 7 regionalnych zarz dów gospodarki wodnej) 
do 6 urz dów gospodarki wodnej i 2 pa stwowych osób prawnych: zarz du dorzecza 
Wis y i zarz du dorzecza Odry,  

 Wdro enie MZP i MRP do planowania przestrzennego dla ograniczenia wra liwo ci 
obszarów  zagro onych powodziami, poprzez ich udost pnienie na platformie 
informatycznej ISOK  i  przygotowanie oraz wdro enie wytycznych „Lokalizacyjne 
i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagro onych powodzi ”, które maj  na 
celu powstrzymanie zwi kszania ryzyka powodziowego poprzez unikanie wzrostu 
zagospodarowania obszarów szczególnego zagro enia powodzi , okre lenie 
warunków zagospodarowania obszarów chronionych obwa owaniami oraz poprzez 
okre lenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim 
prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi.  

 Wdro enie i przygotowanie przepisów budowlanych reguluj cych zasady wykonania 
i odbioru nowych obiektów, ale tak e zasady dostosowywania istniej cych obiektów 
do ich eksploatacji na terenach zagro onych powodzi . Dotyczy to zarówno 
konstrukcji obiektów jak i stosowanych materia ów (np. odpornych na zalania wod  
powodziow  dla kondygnacji poni ej rz dnej lustra wody powodziowej), ale tak e 
zasad stosowania zabezpiecze  budynków przed penetracj  wody powodziowej 
(np. przegród mobilnych). Do tej grupy mo na tak e zaliczy  przepisy reguluj ce 
zasady budowania zabezpiecze  chroni cych budynki i budowle przed p yn  kr  
lodow  lub innymi obiektami niesionymi/wleczonymi przez wody powodziowe (pnie 
drzew, konstrukcje drewniane itp.). 

 Budow  i wdro enie systemu ubezpiecze  od strat powodziowych. 

 Budow  i rozwój systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 
pojawiaj cymi si  w atmosferze i hydrosferze, w tym szczególnie powodzi 
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opadowych, roztopowych i zatorowych. Wzmocnienie systemu ostrzegania wymaga 
rozwoju podsystemu prognozowania zjawisk atmosferycznych zarówno dla ca ego 
kraju, jak równie  poszczególnych jego regionów, ale tak e prognozowania 
dedykowanego okre lonym subregionom o szczególnym znaczeniu dla ochrony 
przeciwpowodziowej. Rozwój prognoz wymaga stworzenia mechanizmów 
zapewniaj cych funkcjonowanie centrów naukowych, prowadz cych badania 
naukowe ukierunkowane na badania zjawisk w atmosferze i hydrosferze, dla 
wypracowania efektywnych metod ich modelowania dla skutecznego prognozowania 
wyst powania niebezpiecznych zdarze , skutkuj cych mi dzy innymi powodziami. 
Sprawny system ostrzegania wymaga tak e budowy i ci ego doskonalenia 
platformy s cej ostrzeganiu i informowaniu odpowiednich s b reagowania 
kryzysowego oraz zagro onego spo ecze stwa o prognozowanych lub ju  
wyst puj cych warunkach powodziowych. W regionie wodnym rodkowej Odry 
i Górnej Odry system prognozowania i ostrzegania powinien koncentrowa  si  na 
os onie mieszka ców dolin rzecznych gdzie dynamika zjawisk powodziowych jest 
bardzo intensywna i charakteryzuje si  bardzo krótkim okresem pomi dzy 
intensywnymi opadami, a wyst pieniem zjawiska powodziowego, oraz na os onie 
przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, których efektywno  pracy 
uwarunkowana jest dok adno ci  prognoz. W pozosta ych regionach, gdzie czas 
wyprzedzenia prognozy w stosunku do zjawiska powodziowego jest znacznie 
wi kszy, system ostrzegania powinien by  doskonalony w obszarze jego 
niezawodno ci.  

 

Budow  i doskonalenie systemu reagowania na powód , poprzez: 

- Wzmacnianie krajowych, regionalnych i lokalnych struktur  odpowiedzialnych 
za reagowanie na powód ; 

- Budow  i doskonalenie krajowych, regionalnych i lokalnych planów 
zarz dzania akcj  przeciwpowodziow , w tym opartych na wygenerowanych 
scenariuszach zagro enia powodziowego spowodowanych awariami obiektów 
pi trz cych stale lub okresowo wod  (wa ów przeciwpowodziowych); 

- Budow  i ci e udoskonalanie systemu pomocy zdrowotnej i sanitarnej; 
- Budow  i upowszechnianie planów ewakuacji ludno ci, w tym wyznaczanie 

miejsc ewakuacji dla ludno ci i inwentarza; 
- Gromadzenie i udost pnianie danych o akcjach przeciwpowodziowych oraz 

o zarejestrowanych szkodach powodziowych, w tym tak e umieszczanie 
znaków wielkiej wody (zaznaczanie na budynkach i budowlach poziomu wód 
podczas powodzi historycznych); 

 Budow  i doskonalenie systemu odbudowy zniszcze  powodziowych, poprzez: 

- Wzmacnianie krajowych, regionalnych i lokalnych struktur odpowiedzialnych 
za odbudow  zniszcze  powodziowych; 

- Gromadzenie i udost pnianie danych o przeprowadzonych dzia aniach 
w ramach odbudowy zniszcze  powodziowych wraz z ewidencj  poniesionych 
kosztów; 

 Budow  i doskonalenie systemu edukacyjnego podnosz cego wiadomo  
i kompetencje spo ecze stwa zamieszkuj cego obszary zagro one powodzi , w tym 
mi dzy innymi: popularyzacja map zagro enia i ryzyka powodziowego, planów 
zarz dzania akcj  przeciwpowodziow  oraz  planów ewakuacji mieszka ców, a tak e 
nak anianie mieszka ców do sporz dzania „rodzinnych planów reagowania na 
zagro enie powodziowe”. 
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 Stworzenie systemu finansowania dzia  strukturalnych i niestrukturalnych ze 
szczególnym uwzgl dnieniem zapewnienia róde  finansowania dla utrzymania 
systemu przeciwpowodziowego na sta ym poziomie funkcjonalno ci. Wieloletnia 
praktyka zarz dzania gospodark  wodn  wskazuje bowiem na zagro enie braku 
zasobów na utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej w nale ytym stanie 
technicznym zapewniaj cym jej po dany poziom funkcjonalno ci. 

 Modyfikacj  zasad u ytkowania istniej cych zbiorników wielofunkcyjnych dla 
zwi kszenia retencji powodziowej. 

 

Dorzecze Odry charakteryzuje si  tak e relatywnie du  liczb   wa ów przeciwpowodziowych 
chroni cych obszary zurbanizowane i gospodarczo rozwini te, jak równie  terenów u ytkowanych 
rolniczo. Zaplanowano  przygotowanie pakietu dzia  nietechnicznych polegaj cych na przebudowie 
odcinków wa ów w celu zwi kszenia przestrzeni dla rzeki, zapewniaj c wzrost retencji dolinowej 
i obni enie poziomu wód powodziowych. Za ono, e w obecnym cyklu planistycznym nast pi 
przygotowanie dzia , a w kolejnym ich fizyczna realizacja. Tego typu przedsi wzi cia, cho  s  
zwi zane z dzia aniami in ynierskimi, zakwalifikowano do dzia  nietechnicznych. 

Kilkudziesi cioletnie zapó nienia zwi zane z budow  i utrzymaniem systemu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry wp ywaj  na konieczno  wzmocnienia przewidzianych do 
wdro enia dzia  nietechnicznych dzia aniami technicznymi, które koncentrowa  si  powinny na 
ograniczeniu zagro enia powodziowego poprzez budow  przeciwpowodziowych zbiorników 
retencyjnych, w szczególno ci w po udniowym obszarze dorzecza, wzmocnion  retencj  dolinow  
(w tym polderow ) w rodkowych odcinkach rzek oraz zwi kszanie przepustowo ci rzek na 
odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzaj  zagro enie w wyniku naturalnych i sztucznych 
ogranicze  przep ywu. Wszystkie te dzia ania powinny by  prowadzone w my l zasady  
niedopuszczenia do „transferu ryzyka powodziowego”. Do dzia  technicznych koniecznych do 
podj cia w najbli szych okresach planistycznych nale y zaliczy  tak e inwestycje, polegaj ce na 
odbudowie  funkcjonalno ci obiektów przeciwpowodziowych, które w wyniku zaniedba  
(spowodowanych brakiem rodków na ich utrzymanie) straci y swoj  pierwotn  funkcjonalno  
i cz sto stanowi  dodatkowe ród o zagro enia. W dorzeczu Odry zidentyfikowano ponadto 
zagro enie powodziowe zwi zane z wyst powaniem zatorów lodowych. Realizacja g ównego celu 
strategicznego uwzgl dnia dzia ania prowadz ce do zapewnienia dobrych warunków prowadzenia 
akcji lodo amania i bezpiecznego odprowadzania kry lodowej, poprzez zapewnienie zdolno ci 
eglugowej na odcinkach zatorogennych oraz zapewnienia floty lodo amaczy w ilo ci niezb dnej dla 

prowadzenia efektywnej akcji usuwania zatorów lodowych i ry owych. 

 

Dla wszystkich dzia  nietechnicznych i technicznych s cych zarz dzaniu ryzykiem powodziowym 
okre lony zosta  koszt i ród o finansowania. Kluczowym dla strategii zarz dzania ryzkiem 
powodziowym na obszarze dorzecza jest przygotowanie pakietu dzia  nietechnicznych 
zwi zanych m.in. ze zwi kszeniem retencji naturalnej dolin rzek, wykupami nieruchomo ci czy 
wdro eniem instrumentów prawno-finansowych i informacyjno-edukacyjnych. Przewidywany 
szacunkowy bud et s cy ich finansowaniu to ponad 3 mld z otych w kolejnych cyklach 
planistycznych.  Za kluczowe dzia ania techniczne na terenie dorzecza Odry nale y uzna  
budow  zbiorników przeciwpowodziowych Racibórz Dolny, którego koszt inwestycji wynosi 1,3 
mld z otych oraz Wielowie  Klasztorna (0,93 mld z otych) a tak e rozpocz cie szeregu 
inwestycji liniowych, zwi zanych z pracami regulacyjnymi m.in. rz. Odry (blisko 1,0 mld 

otych) oraz ograniczeniem zagro enia powodziowego Kotliny K odzkiej (1,15 mld z otych) i 
miasta S ubice (0,23 mld z otych). 
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Kluczowymi inwestycjami zwi zanymi z ochron  brzegu morskiego b  wdro enie systemu 
parametrów morfometrycznych a tak e dzia ania zwi zane z odtworzeniem funkcjonalno ci 
i utrzymaniem infrastruktury (0,17 mld z otych). Zak ada si , e rekomendowany - minimalny 
poziom bud etu remontowego dedykowanego obecnej infrastrukturze b cej w eksploatacji 
Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych, jak i Regionalnych Zarz dów Gospodarki Wodnej 
dzia aj cych na obszarze dorzecza Odry to oko o 100 mln z otych rocznie. 

 

Podstawowe informacje na temat zagro enia i ryzyka powodziowego oraz planowanych dzia  
w dorzeczu Odry zaprezentowano poni ej w formie graficznej. 

 

Rysunek nr 1 Podsumowanie PZRP dla dorzecza Odry 

 

ród o: Opracowanie w asne 
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2 Wprowadzenie 

2.1 Cele i zakres planu 
Opracowane projekty Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych tworz  podstawy skutecznego zarz dzania ryzykiem powodziowym w przysz ci, 
stwarzaj c jednocze nie szanse na proaktywne podej cie w inicjowaniu i wdra aniu dzia  
inwestycyjnych oraz instrumentów wspomagaj cych. Wnioski p yn ce z przygotowanych planów b  
tak e podstaw  dla stworzenia katalogu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej 
i wp yn  na rozwój bran y, przysz  struktur  zarz dzania maj tkiem oraz metodyk  priorytetyzacji 
dzia  inwestycyjnych i wspomagaj cych w postaci katalogu instrumentów prawnych, ekonomicznych 
i komunikacyjnych. Przedstawione Plany b  podstaw  ich przysz ych aktualizacji i rozpoczn  
nieprzerwany proces ci ej poprawy systemu os ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro eniami. 

Prace analityczne, diagnostyczne i planistyczne zwi zane z przygotowaniem Planów oparte by y na 
strukturze hierarchicznej ‘zlewnia – region wodny – dorzecze’ i prowadzone przy pe nej wspó pracy 
z Krajowym Zarz dem Gospodarki Wodnej, Regionalnymi Zarz dami Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkimi Zarz dami Melioracji i Urz dze  Wodnych, a tak e pozosta ymi lokalnymi 
interesariuszami, którzy uczestniczyli w ich tworzeniu poprzez zorganizowany system komitetów 
steruj cych i grup planistycznych regionów wodnych i dorzeczy oraz zespo ów planistycznych zlewni.  
Wy ej wymienione prace, które trwa y od lipca do grudnia 2014 roku, by y w pe ni kontynuacj  
wcze niej wykonanych dzia  zwi zanych z wst pn  ocen  ryzyka powodziowego (WORP) oraz 
przygotowaniem map zagro enia i map ryzyka powodziowego dla obszarów nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi, wskazanych w WORP. Wytycznymi w tym zakresie by a Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zamówienia oraz przepisy prawa zawarte 
m.in. w takich dokumentach jak: 

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 
2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pa dziernika 
2000r. ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej UE, 
zwana Ramow  Dyrektyw  Wodn  (RDW); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. 
w sprawie oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko; 

 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. 
ustanawiaj ca infrastruktur  informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi; 

 Ustawa Prawo ochrony rodowiska wraz z aktami wykonawczymi. 
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Zakres wykonanych prac przy opracowaniu PZRP obejmowa  blisko 150 suwerennych dzia  
i produktów po rednich, w tym osi gni cie kluczowych kamieni milowych dla opracowania 
dokumentów, wymienionych poni ej: 

 Zdiagnozowanie problemów zarz dzania ryzykiem powodziowym, w tym diagnozy 
zagro enia ryzyka powodziowego i strat, analizy obecnego systemu ochrony 
przeciwpowodziowej i róde  wzrostu ryzyka powodziowego; 

 Zdefiniowanie celów g ównych i szczegó owych zarz dzania  ryzykiem powodziowym 
oraz przypisanie im grup dzia , tworz c schemat ich osi gni cia w zdefiniowanym 
okresie; 

 Opracowanie instrumentów wspomagaj cych realizacj  dzia  nietechnicznych 
i technicznych dla zidentyfikowanych wariatów planistycznych zarz dzania ryzykiem; 

 Sporz dzenie dokumentu roboczego (projekty) Planów zarz dzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów regionów wodnych i dorzeczy; 

 Przeprowadzenie konsultacji spo ecznych sporz dzonych Planów i kampanii 
informacyjnej (w trakcie); 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko projektów Planów 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym (w trakcie); 

 Zapewnienie spójno ci Planów i aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami. 

Zdefiniowanie trzech celów g ównych zarz dzania ryzykiem powodziowym, tj.: 1) Zahamowanie 
wzrostu ryzyka powodziowego, 2) Minimalizacja istniej cego ryzyka powodziowego i 3) Poprawa 
systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym, realizowana b dzie w przypadku zagro enia 
powodziami ródl dowymi i od strony morza, w tym morskich wód wewn trznych, przez odpowiednio 
52 i 70 zdefiniowane grupy dzia  o okre lonych priorytetach. 

Plany Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym zosta y wykonane w bie cym cyklu planistycznym dla 
20 000 km rzek, po onych na terenie 9 regionów wodnych i 3 dorzeczy i obejmuj  po raz pierwszy 
pakiet dzia  nietechnicznych, technicznych oraz identyfikacj  potrzeb utrzymaniowych obecnej, jak 
i przysz ej, infrastruktury przeciwpowodziowej. 
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2.2 Podstawy prawne 
Na poziomie europejskim zasadnicze ramy dla opracowania PZRP okre laj  Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca ramy wspólnotowego 
dzia ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1 z pó n. zm.; dalej jako 
Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 pa dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim (Dz. Urz. UE L 288 
z 6.11.2007, s. 27 z zm., dalej jako Dyrektywa Powodziowa).  

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga opracowania planów gospodarowania wodami w dorzeczu dla 
ka dego obszaru dorzecza oraz programów dzia  w celu osi gni cia dobrego stanu ekologicznego 
i chemicznego wód. Wdro enie programów dzia  ma równie  przyczyni  si  do ograniczenia 
skutków powodzi (art. 11 ust. 3 lit. l RDW). Ograniczanie ryzyka wyst pienia powodzi nie jest jednak 
zasadniczym celem tej dyrektywy.  

Ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim, w celu ograniczania 
negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 
dzia alno ci gospodarczej, zwi zanych w powodziami na terytorium UE, jest celem Dyrektywy 
Powodziowej. Podstawowym instrumentem dla realizacji tego celu jest Plan Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym, skoordynowany na obszarze dorzecza lub obszaru wybrze a. Plany te powinny zosta  
opracowane i opublikowane do 22 grudnia 2015r.  

Plany Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym s  opracowywane na podstawie map zagro enia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego, sporz dzanych zgodnie z art. 6 Dyrektywy Powodziowej. 
Mapy stanowi  element Planu Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym.  

Dyrektywa Powodziowa wymaga, aby dokumenty opracowywane w ramach prac nad Planami 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym (wst pne oceny ryzyka powodziowego, mapy zagro enia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego), jak i same Plany Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym, by y podawane do publicznej wiadomo ci. Stosownie do art. 10 ust. 2 Dyrektywy 
Powodziowej na pa stwach cz onkowskich ci y obowi zek zach cania zainteresowanych stron do 
aktywnego udzia u w opracowaniu, przegl dzie i aktualizacji Planów Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym.  

Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej zosta y transponowane do 
polskiego porz dku prawnego w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. 
Dz. U. 2012, poz. 145 z pó n. zm.). Zgodnie z t  ustaw  ochrona przed powodzi  jest realizowana 
z uwzgl dnieniem wszystkich elementów zarz dzania ryzykiem powodziowym, w szczególno ci 
zapobiegania, ochrony, stanu nale ytego przygotowania i reagowania w przypadku wyst pienia 
powodzi, usuwania skutków powodzi, odbudowy i wyci gania wniosków w celu ograniczania 
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz dzia alno ci gospodarczej. 
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2.3 Relacje PZRP z innymi obszarami dzia ania 
Schemat relacji dokumentów strategicznych i planistycznych w gospodarce wodnej z Planami 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym przedstawiono na schemacie poni ej. 

 

Rysunek nr 2 Schemat relacji pomi dzy PZRP a dokumentami strategicznymi 

 

 

2.4 Opis procesu planistycznego 
Powodzenie wdro enia Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym jest uzale nione od sposobu 
prowadzenia procesu planistycznego. W czenie wielu stron (interesariuszy) do tego procesu od 
pocz tku procesu planistycznego mo e przyczyni  si  do szybszego, a na pewno atwiejszego 
wdro enia zapisów Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym. W celu w czenia wielu organów, 
instytucji, przedstawicieli jednostek rz dowych i samorz dowych powo ano komitety steruj ce i grupy 
planistyczne dzia aj ce na poziomie dorzeczy i regionów wodnych oraz zespo y planistyczne zlewni, 
dzia aj ce w poszczególnych zlewniach planistycznych, wchodz cych w sk ad regionów wodnych – 
sposób ich pracy opisano w dalszych rozdzia ach Planu.  

Od pocz tku procesu opracowywania PZRP zapewniono udzia  wielu gremiów zwi zanych z szeroko 
poj  ochron  przeciwpowodziow . Takie podej cie by o uzasadnione nie tylko wymogami prawnymi 
(Dyrektywa Powodziowa i ustawa Prawo wodne), ale i wzgl dami praktycznymi.  

Przewidziano te  udzia  spo ecze stwa w procesie przygotowania Planów Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym. Proces udzia u spo ecze stwa w przygotowaniu PZRP powinien docelowo by  
skoordynowany z procesem udzia u w opracowywaniu Planów Gospodarowania Wodami 
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(wynikaj cymi z wdra ania RDW) i wykorzystywa  istniej ce z tego tytu u do wiadczenia (w tym 
kana y informacyjne, sprawdzone formy i utworzone struktury). 

 

Przebieg prac planistycznych na poziomie dorzecza Odry 

Prace planistyczne przed opracowaniem w ciwych dokumentów Planów Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym obejmowa y: 

 opracowanie materia ów informacyjnych o Dyrektywie Powodziowej, ustawie Prawo 
wodne oraz zasadach wdra ania Dyrektywy Powodziowej w Polsce wraz z ich 
dystrybucj , 

 przygotowanie strony internetowej KZGW na potrzeby informowania interesariuszy 
w zakresie opracowywania Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla 
obszarów dorzeczy, 

 powo anie sk adu osobowego Komitetu Steruj cego Obszarów Dorzeczy i komitetów 
steruj cych regionów wodnych oraz grup planistycznych obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych, a tak e zespo u zarz dzania projektem, 

 wyznaczenie obszarów zlewni planistycznych i powo anie zespo ów planistycznych 
zlewni w poszczególnych regionach wodnych. 

Prace planistyczne w ramach tworzenia Planu Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym na poziomie 
obszaru dorzecza obejmowa y: 

 koordynacj  prac w regionach wodnych w ramach obszaru dorzecza i wymian  
informacji pomi dzy poziomami planowania, 

 przygotowanie wszystkich dokumentów niezb dnych do dzia ania komitetów 
steruj cych, grup planistycznych – regulaminy pracy, schematy organizacyjne, 

 zorganizowanie pierwszych posiedze  komitetów steruj cych oraz grup 
planistycznych,  

 przygotowanie informacji na strony internetowe KZGW oraz RZGW, a tak e stron  
www.powodz.gov.pl, na potrzeby informowania interesariuszy w zakresie 
opracowywania Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów 
dorzeczy, 

 przygotowanie i przedstawienie Grupie Planistycznej Obszarów Dorzeczy „diagnozy 
problemów” dla poszczególnych regionów wodnych w ramach danego obszaru 
dorzecza, wariantów planistycznych przyj tych dla poszczególnych regionów 
wodnych, analizy wp ywu dzia  przyj tych w Planach dla regionów wodnych na 
obszary po one w obszarze dorzecza poni ej, propozycji dzia  dodatkowych, 
okre lonych z poziomu obszaru dorzecza, których nie mo na by o wyznaczy  na 
poziomie regionu wodnego, 

 przeprowadzenie analizy i oceny zgodno ci przyj tych ostatecznych wariantów 
planistycznych dla obszarów dorzeczy, z wymogami prawnymi i rodowiskowymi, 
w tym szczególnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

 przeprowadzenie analizy wielokryterialnej uwzgl dniaj cej nowe dzia ania 
wprowadzone na poziomie obszaru dorzecza,  
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 opracowanie projektu ostatecznego, zgeneralizowanego (w stopniu nie powielaj cym 
szczegó owych dzia  przewidywanych dla poszczególnych zlewni) wariantu 
planistycznego dla obszaru dorzecza, 

 opracowanie wykazu instrumentów oraz propozycji za  aktów prawnych 
wspomagaj cych wdro enie wariantów planistycznych na poziomie regionów 
wodnych, jak i obszaru dorzecza, 

 przedstawienie Grupie Planistycznej Obszarów Dorzeczy do akceptacji: 

-  ostatecznego wariantu planistycznego proponowanego do Planu Zarz dzania 
Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza, 

-  wykazu instrumentów i dokumentów realizacyjnych, których wdro enie jest 
niezb dne dla realizacji PZRP, 

 uwzgl dnienie rekomendacji Grupy Planistycznej Obszaru Dorzecza oraz 
wypracowanie projektu PZRP, 

 uwzgl dnienie uwag wynikaj cych ze strategicznej oceny oddzia ywania na 
rodowisko przyj tego projektu PZRP dla obszaru dorzecza, 

 wniesienie przez grup  planistyczn  obszaru dorzecza na Komitet Steruj cy projektu 
PZRP dla obszaru dorzecza w celu ostatecznego zatwierdzenia, 

 wprowadzenie zalece  i poprawek Komitetu Steruj cego. 

Na schemacie poni ej przedstawiono schemat przebiegu procesu planistycznego na poziomie 
obszaru dorzecza. 
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Rysunek nr 3 Graficzne odzwierciedlenie prac planistycznych na poziomie obszaru 
dorzecza. 

 

ród o: Metodyka opracowania planów zarz dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, KZGW 
2014 
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3 Opis obszaru planowania 
Dorzecze Odry zajmuje czn  powierzchni  118 861 km², z czego na terytorium Polski znajduje si  
118 015 km2, co stanowi 38% powierzchni kraju. Obszar dorzecza swoim zasi giem obejmuje 
po udniowo-zachodnie, zachodnie oraz pó nocno-zachodnie tereny Polski, a pod wzgl dem 
administracyjnym le y w województwach: skim, opolskim, dolno skim, ódzkim, kujawsko -
pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim.  

Na terenie Polski obszar dorzecza Odry jest podzielony na 4 regiony wodne, którymi administruj  
4 regionalne zarz dy gospodarki wodnej: 

 Region wodny Górnej Odry   

o o powierzchni 3,83 tys. km2 (ok. 3% obszaru dorzecza Odry i ok. 1% obszaru 
Polski), 

o w granicach województwa skiego i opolskiego, 

o zarz dzany przez RZGW w Gliwicach. 

 Region wodny rodkowej Odry   

o o powierzchni 39,3 tys. km2 (ok. 33% obszaru dorzecza Odry i ok. 13% obszaru 
Polski), 

o w granicach województwa opolskiego, skiego, dolno skiego, lubuskiego 
i wielkopolskiego, 

o zarz dzany przez RZGW we Wroc awiu. 

 Region wodny Warty  

o o powierzchni 54,5 tys. km2 (ok. 46% obszaru dorzecza Odry i ok. 17% obszaru 
Polski), 

o w granicach województwa lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, ódzkiego, skiego i opolskiego, 

o zarz dzany przez RZGW w Poznaniu. 

 Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  

o o powierzchni 20,4 tys. km2 (ok. 17% obszaru dorzecza Odry i ok. 7% obszaru 
Polski) 

o w granicach województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego 
i lubuskiego, 

o zarz dzany przez: 

RZGW w Szczecinie. Na odcinku o d ugo ci prawie 180 km rz. Odra (wraz 
z rz. Odr  Zachodni ) stanowi granic  pa stwow  pomi dzy Rzeczpospolit  
Polsk  a Republik  Federaln  Niemiec. St d te  odcinek ten administrowany 
jest wspólnie, tzn. ze strony polskiej przez Regionalny Zarz d Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, a ze strony niemieckiej przez Dyrekcj  Wodno-

eglugow  Wschód z siedzib  w Magdeburgu - poprzez jej jednostk  terenow  
Urz d Wodno- eglugowy Eberswalde. 

Urz d Morski w Szczecinie. Obszarem dzia ania Urz du s  porty wodne, 
przystanie morskie i pas nadbrze ny zachodniego wybrze a Rzeczypospolitej 
Polskiej, tj.: odcinek wybrze a morskiego w granicach miasta winouj cie, 
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powiatów: kamie skiego, gryfickiego oraz akweny morza terytorialnego 
i polskiej wy cznej strefy ekonomicznej Morza Ba tyckiego w granicach 
po udników wyznaczaj cych powy szy odcinek wybrze a oraz cz  Zalewu 
Szczeci skiego w granicach miasta Szczecin oraz powiatu polickiego. 

Urz d Morski w S upsku. Obszarem dzia ania Urz du s  porty wodne, 
przystanie morskie i pas nadbrze ny rodkowego wybrze a Rzeczypospolitej 
Polskiej, tj.: odcinek wybrze a morskiego w granicach powiatów: l borskiego, 

upskiego, s awie skiego, koszali skiego i ko obrzeskiego oraz akweny morza 
terytorialnego i polskiej wy cznej strefy ekonomicznej Morza Ba tyckiego 
w granicach po udników wyznaczaj cych powy szy odcinek wybrze a. 

 

3.1 Topografia, hydrografia, gleby, geologia, 
hydrologia 

Topografia 

Geograficznie obszar dorzecza Odry po ony jest w zasi gu 4 ekoregionów: Karpat, Równin 
Wschodnich, Równin Centralnych i Wy yn Centralnych. Po udniowa cz  dorzecza obejmuje tereny 
górskie, które w kierunku pó nocnym przechodz  w wy yny i niziny, w obr bie których wyst puj  
liczne pojezierza z charakterystycznymi wzgórzami morenowymi.  

Wed ug podzia u fizyczno - geograficznego obszaru Polski dorzecze Odry obejmuje nast puj ce 
makroregiony: Sudety Wschodnie, Nizina ska, Wy yna ska, Kotlina Ostrawska, Pogórze 
Zachodniobeskidzkie oraz Beskidy Zachodnie, Wy yna Wo nicko – Wielu ska, Przedgórze Sudecki, 
Sudety rodkowe, Sudety Zachodnie, Pogórze Zachodniosudeckie, Nizina sko- ycka, Wa  
Trzebnicki, Obni enie Milicko-G ogowskie, Wzniesienia yckie, Obni enie yckie, Wzniesienia 
Zielonogórskie, Nizina Po udniowowielkopolska, Pojezierze Leszczy skie, Pradolina Warcia sko – 
Odrza ska, Pojezierze Lubuskie, Pobrze e Szczeci skie, Pradolina Toru sko – Eberswaldzka oraz 
fragmentarycznie: Pobrze e Koszali skie, Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze 
Po udniowopomorskie, Wy yna Krakowsko-Cz stochowska. 

Hydrografia 

ówn  rzek  obszaru dorzecza jest Odra (ciek I rz du) o d ugo ci ca kowitej 855 km, z czego 742 km 
znajduj  si  w granicach Polski. ród a rzeki zlokalizowane s  na terytorium Republiki Czeskiej 
w Górach Odrza skich. Od uj cia Nysy yckiej (km 542,4) na d ugo ci 161,7 km rzeka Odra jest 
rzek  graniczn  stanowi c granic  polsko-niemieck . Odcinek uj ciowy Odry tworzy skomplikowany 
uk ad hydrograficzny - rzeka dzieli si  tutaj na szereg ramion, odnóg i kana ów. Rzeka pocz wszy od 
wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3) podlega wp ywom cofki morskiej i wiatrowej. Odra uchodzi 
do Zalewu Szczeci skiego. Zalew Szczeci ski o cznej powierzchni 687 km2 z czego polska cz  
stanowi 410 km2. Granica pa stwowa pomi dzy Niemcami i Polsk  przebiega z pó nocy na po udnie 
i dzieli ten akwen na dwie cz ci: zachodni  - Ma y Zalew i wschodni  - Wielki Zalew. 

W odcinku ród owym Odra ma charakter rzeki górskiej o spadku pod nym 7,2‰, natomiast 
w ni szym biegu zmienia si  w rzek  nizinn  o spadku pod nym w zakresie od 0,33‰ do 0,001‰; 
redni spadek pod ny Odry wynosi 0,74‰.  

Odra jest rzek eglown  od K dzierzyna-Ko la w dó  biegu. Od K dzierzyna do Brzegu Dolnego, 
Odra jest rzek  skanalizowan , a na odcinku o d ugo ci 187 km zlokalizowane s  24 stopnie wodne. 
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Poni ej Brzegu Dolnego nurt Odry jest uregulowany przy pomocy ostróg. Rzeka, poprzez system 
kana ów, posiada po czenie eglugowe ze Szprew  i Hawel .  

Obszar dorzecza Odry charakteryzuje si  asymetri , z du  prawostronn  i ma  lewostronn  cz ci . 
Poni ej zestawiono najwi ksze dop ywy Odry oraz zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza 
po onego w granicach Polski. 

Tabela nr 1 Najwi ksze dop ywy Odry oraz zbiorniki zaporowe zlokalizowane na obszarze 
dorzecza Odry 

Region wodny 
Najwi ksze dop ywy Odry Zbiorniki zaporowe 

lewostronne prawostronne Nazwa zbiornika Rzeka 

Czechy Opawa Ostrawica   

RW Górnej Odry Psina 
Olza, Ruda, 
Bierawka, K odnica 

Dzier no Du e odnica 

Racibórz Górny  Odra 

awniowice  Potok Toszeckiego 

So nica Potok Ornontowickiego 

Rybnik Ruda 

Dzier no Ma e  Drama 

RW rodkowej Odry 

Osob oga, Nysa 
odzka, O awa, 

a, Bystrzyca, 
Kaczawa, Bóbr, Nysa 

ycka 

Ma a Panew, 
Stobrawa, Widawa, 
Barycz, Obrzyca 

Otmuchów Nysa K odzka 

Nysa Nysa K odzka 

Turawa Ma a Panew 

Mietków Bystrzyca 

Pilchowice Bóbr 

up Nysa Szalona 

Topola Nysa K odzka 

Le na Kwisa 

Bukówka Bóbr 

Kozielno Nysa K odzka 

Sosnówka  Bóbr 

Dobromierz Strzegomka 

otniki Kwisa 

RW Warty  Warta 

Jeziorsko  Warta 

Poraj  Warta 

Pakoski Note  

Gop o Note  

RW Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 

Gunica 

Pliszka, Ilanka, 
My la, Kurzyca, 

ubia, Rurzyca, 
Tywa, P onia, Ina,  

  

ród o: Opracowanie w asne 

Obszar dorzecza Odry, oprócz dorzecza samej rzeki Odry, obejmuje tak e dorzecza Regi, Pars ty, 
Wieprzy oraz pozosta ych rzek uchodz cych do Morza Ba tyckiego na zachód od uj cia S upi, 
tj: wina, Dziwna, Czerwona oraz do Zalewu Szczeci skiego – Wo czenica, Gowienica, winiec, 
Stepnica, Cie nina Dziwna. 
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W regionie wodnym rodkowej Odry znajduj  si  33 jeziora o powierzchni powy ej 50 ha, najwi ksze 
z nich to: Jezioro S awskie (830 ha), jezioro Nies ysz (470 ha), Jezioro Dominickie (330 ha), Jezioro 
Wiele skie-Trzytoniowe (209 ha) i jezioro Przem t (208 ha). 

W regionie wodnym Warty jeziora zlokalizowane s  g ównie w obr bie pojezierzy: Pojezierza 
Wielkopolskiego, Pojezierza Po udniowopomorskie i Pojezierza Leszczy skiego. S  to jeziora 
polodowcowe, najcz ciej rynnowe. W szerokich pradolinach wyst puj  tak e jeziora zakolowe 
(starorzecza). Do najwi kszych jezior w regionie (o powierzchni ponad 1000 ha) nale : Jezioro 
Powidzkie (1070 ha), Drawsko (1798 ha), Lubie (1438 ha), Wielimie (1639 ha). 

W obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego znajduje si  ponad tysi c jezior, 
z czego 111 o powierzchni powy ej 50 ha. S  to przewa nie jeziora rynnowe, jedynie wzd  
wybrze a Ba tyku wyst puj  jeziora przybrze ne. Najwi ksze jeziora w regionie to: D bie (5600 ha), 
Miedwie (3530 ha), Jamno (2240 ha), Bukowo (1750 ha).  

Ponadto w granicach regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego znajduje si  Zalew 
Szczeci ski – najwi kszy akwen na terenie dorzecza Odry.  

Na obszarze dorzecza Odry wyznaczonych jest obecnie: 

 1735 jednolitych cz ci wód powierzchniowych (JCWP), 

 4  jednolitych cz ci wód przej ciowych, 

 4 jednolitych cz ci wód przybrze nych, 

 420 jednolitych cz ci wód jezior. 

W obszarze dorzecza Odry ca kowita d ugo  jednolitych cz ci wód powierzchniowych rzek wynosi 
ok. 41,5 tys. km. D ugo  naturalnych cz ci wód to ponad 21 tys. km, d ugo  sztucznych cz ci wód 
ok. 0,9 tys. km, natomiast silnie zmienionych cz ci wód wynosi blisko 19 tys. km. 

Gleby 

W cz ci po udniowej dorzecza Odry (rejon górski) dominuj  gleby wytworzone ze zwietrzelin 
masywnych ska  magmowych, metamorficznych i osadowych. Gleby na nich wytworzone s  na ogó  

ytkie lub rednio g bokie i zawieraj  spor  domieszk  od amków skalnych (szkieletu), która utrudnia 
albo nawet uniemo liwia rolnicze u ytkowanie. Dominuj  gleby brunatne kwa ne, a w mniejszym 
stopniu gleby brunatne w ciwe i wy ugowane. Towarzysz  im rozproszone mozaikowo gleby 
bielicowe. W kotlinach ródgórskich wi ksze powierzchnie zajmuj  gliniaste gleby p owe oraz mady 
rzeczne, rozmieszczone liniowo w dolinach potoków i rzek. Udzia  innych typów gleb tj. r dzin, 
czarnych ziem, gleb torfowych i murszowych jest minimalny. 

Cz  nizinna dorzecza pokryta jest osadami czwartorz dowymi w ró nych formach akumulacji 
lodowcowej, eolicznej i rzecznej. Dominuj  tu gleby bielicowe, p owe i glejowe. Obszar yznych 
czarnych ziem oraz mad rzecznych rozci ga si  ogromnym pasem wzd  doliny Odry. Równie cenne 
kompleksy stanowi  mady wyst puj ce w dolinie Nysy K odzkiej. Gleby te odznaczaj  si  najwy sz  
przydatno ci  rolnicz , co powoduje, i  w wi kszo ci s  zaj te pod uprawy, co skutkuje najmniejszym 
stopniem zalesienia.  

Ska ami macierzystymi gleb na obszarze zlewni Warty s  utwory polodowcowe. W warstwie 
przypowierzchniowej dominuj  utwory piaszczyste i gliniaste. S  to g ównie gleby lekkie i bardzo 
lekkie, reprezentowane przez nast puj ce klasy: brunatnoziemne (brunatne i pseudobielicowe), 
bielicoziemne, bagienne (mu owe i torfowe), pobagienne (murszowe i czarne ziemie), nap ywowe 
(mady rzeczne). Gleby gruntów ornych regionu wodnego Warty s  glebami redniej i niskiej jako ci.  
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Pó nocny kraniec dorzecza w wi kszo  pokrywaj  gleby utworzone na piaskach. W rejonie 
przymorza oraz w okolicach Zalewu Szczeci skiego wyst puj  gleby murszowe i torfowe. Ponadto 
sporadycznie wyst puj  równie : gliny, py y, czarne i szare ziemie (okolice jeziora Miedwie i jeziora 

). 

Geologia 

Budowa geologiczna dorzecza Odry charakteryzuje si  du  zmienno ci  ze wzgl du na 
wyst powanie w jego obr bie kilku jednostek geologicznych o odmiennej genezie i wykszta ceniu 
litologiczno-strukturalnym. 

Region wodny Górnej Odry obejmuje rejony: Karpat fliszowych, triasu gliwickiego, kredy opolskiej oraz 
niecki k dzierzy skiej i niecki bytomskiej, które buduj  utwory karbonu, triasu, jury, kredy, paleogenu 
i neogenu oraz czwartorz du. Najstarszymi osadami wyst puj cymi na powierzchni terenu oraz 
niekiedy bezpo rednio pod czwartorz dem s  osady karbonu dolnego w cz ci pó nocnej, pó nocno-
wschodniej i zachodniej oraz karbonu górnego w cz ci po udniowo-wschodniej. Do  licznie na 
powierzchni ods aniaj  si  osady triasu w cz ci pó nocnej i pó nocno-wschodniej oraz utwory fliszowe 
jury i kredy w cz ci po udniowej opisywanego regionu. Na tym obszarze oprócz w/w wyst puj  
wychodnie paleogenu  i neogenu. Starsze pod e stanowi pi tro waryscyjskie reprezentowane, na 
omawianym obszarze, przez dwie jednostki geologiczne:  

 stref  morawsko – sk  (w cz ci W), która zbudowana jest z utworów karbonu 
dolnego; 

 zapadlisko górno skie – Górno skie Zag bie W glowe (w cz ci E), które buduj  
glono ne utwory karbonu górnego 

odsze pi tro alpejskie tworz  cztery jednostki geologiczne:  

 niecka opolska (NW cz ), zbudowana jest z osadów kredy górnej zalegaj cych na 
utworach karbo skich. 

 monoklina sko-krakowska (cz  N i NE), któr  buduj  utwory triasu le ce na 
pod u paleozoicznym. 

 zapadlisko przedkarpackie (cz  centralna na linii NW i SE) sk adaj ce si  z szeregu 
rowów tektonicznych, wype nione mi szym kompleksem utworów ni szego 
neogenu. 

 Karpaty zewn trzne (cz  skrajnie S) zbudowane ze sfa dowanych utworów 
jurajskich, kredowych i paleoge skich. 

 
W granicach regionu wodnego rodkowej Odry wyró ni  mo na nast puj ce g ówne jednostki 
strukturalne: 

 Masyw Sudecki z charakterystyczn  mozaikow  budow  geologiczn  wyra aj  si  
wyst powaniem szeregu prekambryjsko – paleozoicznych coko ów krystalicznych 
(rejony: izersko – karkonoski, pó nocno kaczawski, sowigórski, bystrzycko – orlicki, 
nie nicko – z otostocki i jesionicki) oraz zewn trznej i wewn trznej niecki 
ródgórskiej, zbudowanych ze ska  osadowych wieku od karbonu po kred . 

W nadk adzie wymienionych utworów, g ównie w cz ci zachodniej i wschodniej 
masywu wyst puj  pokrywy osadów neogenu i czwartorz du o zmiennej mi szo ci. 

 Przedgórze Sudeckie, przylegaj ce od pó nocy do wy ej wspomnianego Masywu 
Sudeckiego, zbudowane ze ska  proterozoiku oraz osadowych i magmowych 
paleozoiku. 
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 Monoklina Przedsudecka oddalona od bloku Przedsudeckiego uskokami rodkowej 
Odry, zbudowana z agodnie zapadaj cych ku pó nocy utworów permu i triasu, 
nadbudowanych ju  poza regionem osadami jury i kredy. 

 Monoklina sko – Krakowska w cz ci po udniowo - wschodniej regionu 
zbudowana z utworów triasu i jury. 

Na opisane powy ej struktury w obr bie Przedgórza Sudeckiego i monokliny nak adaj  si  utwory 
kenozoiku. Osady trzeciorz du nale  do dwóch basenów sedymentacyjnych: po udniowego – 
zwi zanego ze stref  Zapadliska Przedkarpackiego (rejon K dzierzyna) i pó nocnego – nizinnego. 
Osady trzeciorz du wyst puj  praktycznie ci  pokryw  z wyj tkiem centralnej, rodkowej cz ci 
masywu Sudetów. 
Osady czwartorz du stanowi  najwy sze ogniwo kenozoiku.  

Charakterystyka geologiczna regionu wodnego Warty przedstawia si  nast puj co: 

 Po udniowa cz  regionu wodnego Warty rozci ga si  na obszarze czterech 
podstawowych jednostek geologicznych: monokliny sko - krakowskiej, monokliny 
przedsudeckiej, synklinorium szczeci sko- ódzko-miechowskiego oraz antyklinorium 
rodkowopolskiego.  

Pod e kenozoiku stanowi  g ównie utwory mezozoiczne. W osiowej cz ci niecki 
ódzkiej i mogile skiej, przebiegaj cej z pó nocnego zachodu na po udniowy wschód, 
jest to kreda górna. W kierunku po udniowo-zachodnim i pó nocno-wschodnim od tej 
strefy pojawiaj  si  wychodnie podkenozoiczne ska , coraz to starszych, do jury dolnej 
na kra cach NE, znajduj cych si  ju  na obszarze antyklinorium rodkowopolskiego, 
i triasu górnego na kra cach SW. W obszarze po udniowym i po udniowo-zachodnim, 
utwory triasu i jury wyst puj  tak e na powierzchni terenu. Lokalnie uk ad warstw 
pod a jest zaburzony przez wysady solne (D bina, Sobótka, Mogilno) i wówczas 
blisko powierzchni terenu, czasem bezpo rednio pod czwartorz dem, wyst puje 
perm.  

Trzeciorz d jest wykszta cony w miar  jednolicie, ale tylko w pó nocnej cz ci 
obszaru. Na po udnie od Kalisza jego mi szo  maleje i sukcesywnie zanikaj  coraz 
to starsze ogniwa, a  do niemal ca kowitego zaniku na po udnie od Cz stochowy, 
gdzie trzeciorz d tworzy tylko niewielkie, izolowane p aty na powierzchni wychodni 
jury i triasu. 

Czwartorz d, podobnie jak trzeciorz d, charakteryzuje si  spadkiem mi szo ci 
i zanikiem coraz to m odszych ogniw w kierunku po udniowym. Na obszarze pomi dzy 
Nerem a Prosn , na powierzchni wyst puj  gliny fazy pozna skiej zlodowacenia 
pó nocnopolskiego, a dalej na po udnie gliny fazy leszczy skiej i coraz to starszych 
stadia ów zlodowacenia rodkowopolskiego. 

rodkowa i zachodnia cz  RW Warty obejmuje swym zasi giem trzy g ówne 
jednostki geologiczne: monoklin  przedsudeck  (w cz ci po udniowo-zachodniej), 
synklinorium szczeci sko- ódzko-miechowskie oraz antyklinorium rodkowopolskie 
(pó nocno-wschodnia cz  zlewni We ny). Pod e kenozoiku stanowi  utwory jury 
(na obszarze monokliny przedsudeckiej i antyklinorium rodkowopolskiego) oraz 
kredy (na pozosta ym obszarze). W pó nocnej cz ci obszaru, wyst puj  lokalnie 
wysady solne (Wapno, Damas awek), gdzie p ytko pod powierzchni  pojawia si  
perm górny. Trzeciorz d wykazuje silne zró nicowanie litologii i mi szo ci w ró nych 
cz ciach obszaru. Najpe niej jest wykszta cony w rodkowej i pó nocnej cz ci, gdzie 
wykazuje tak e najwi ksze mi szo ci. W ogólno ci, trzeciorz d jest reprezentowany 
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przez kompleks osadów piaszczysto-mu kowo-ilastych z wk adkami lub pok adami 
gla brunatnego. 

Czwartorz d jest zdominowany przez osady zlodowacenia pó nocnopolskiego, które 
zajmuj  tu najwi ksze powierzchnie wysoczyzn. Poni ej wykszta cone s  prawie 
kompletnie osady zlodowacenia rodkowo- i po udniowopolskiego. Mi szo  pokrywy 
czwartorz dowej w wielu miejscach przekracza 200 m. 

 Rejon pó nocny RW Warty znajduje si  na obszarze antyklinorium 
rodkowopolskiego. Pó nocno-wschodnie kra ce obejmuj  swym zasi giem nieck  

brze , a po udniowo-zachodnie - nieck  szczeci sko-mogile sk . Pod e 
kenozoiku stanowi  g ównie utwory jury, a na obszarze niecek - kredy. Lokalnie, 
w strefie wysadów solnych (Inowroc aw, Góra, Wapno, Mogilno, Szubin, Zalesie), 

ytko pod powierzchni  pojawiaj  si  utwory starsze, które jednak - poza Wapnem - 
nie tworz  wychodni podkenozoicznych. 

Trzeciorz d jest na wi kszo ci obszaru zlewni reprezentowany przez eocen i utwory 
odsze, których czna mi szo  dochodzi lokalnie do 600 m. Utwory te s  

zbudowane g ównie z piasków, mu ków i i ów z wk adkami i pok adami w gli 
brunatnych w rodkowej cz ci profilu. 

Czwartorz d jest zdominowany przez osady zlodowacenia pó nocnopolskiego, które 
zajmuj  najwi ksze powierzchnie wysoczyzn. Najpe niejszy profil wyst puje 
w dorzeczu górnej Gwdy i Drawy, gdzie mamy moreny fazy pomorskiej. Pozosta y 
obszar jest zbudowany z osadów fazy pozna skiej, poni ej których wyst puj  utwory 
fazy leszczy skiej i starszych zlodowace . Mi szo  pokrywy czwartorz dowej 
w wielu miejscach przekracza 200 m. 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego niemal w ca ci le y na platformie 
paleozoicznej (zachodnioeuropejskiej), obejmuj cej stref  fa dowa  kaledo skich i hercy skich. Ca y 
obszar jest pokryty grub  warstw  osadów pochodz cych z ery mezozoicznej i kenozoicznej. U enie 
ska  jest prawie poziome. Mniej skomplikowan  budow  prezentuje platforma prekambryjska 
(wschodnioeuropejska), oddzielona od paleozoicznej g bokim roz amem w skorupie. Zajmuje ona 
pó nocnowschodni fragment regionu. Sk ada si  z dwóch cz ci: krystalicznego fundamentu i pokrywy 
osadowej. Pod e tworz  granitoidy oraz zmetamorfizowane ska y krystaliczne takie jak gnejsy, upki 
krystaliczne czy amfibolity. 

Na polskim brzegu morskim wyró nione s  trzy podstawowe typy brzegu: klifowy, wydmowy i p aski 
(niski). Pierwsze dwa wyst puj  g ównie na brzegach otwartego morza, trzeci typ dotyczy Zalewu 
Szczeci skiego oraz cz ci pradolin uchodz cych do Ba tyku.  
Brzegi otwartego morza zbudowane s  w oko o 80% z wydm oraz w oko o 20% z klifów.  
Klify na tych odcinkach wybrze a osi gaj  wysoko  od kilku do kilkudziesi ciu metrów, przewa nie 
od 10-30 m. Najwy sze klify wyst puj  na Wolinie, osi gaj c nawet 90 m wysoko ci (wzniesienie 
Gosa ). 

Brzegi wydmowe zbudowane s  z piasków wieku holoce skiego zarówno w warunkach bezpo redniej 
sedymentacji morskiej, jak i wtórnych procesów eolicznych. W pod u brzegów wydmowych znajduj  
si  g ównie utwory akumulacji morskiej oraz utwory plejstoce skie lub organogeniczne. W obni eniach 
powierzchni plejstoce skich, zlokalizowane s  w wi kszo ci jeziora przymorskie, odci te od morza 
mierzejami, o zró nicowanych zasobach osadów litoralnych. Budowa geologiczna brzegów 
wydmowych jest konsekwencj  holoce skiej, w przewadze piaszczystej akumulacji. Brzegi wydmowe 
przewa nie wyst puj  na formach mierzejowych i im g ównie towarzysz  piaszczyste pla e. 

Na nizinach przewa aj  rzeczne i jeziorne mu ki i piaski b ce równie  efektem wspó czesnej 
akumulacji holoce skiej. 
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Hydrologia 

W regionie wodnym Górnej Odry obserwowane s  antropogeniczne zmiany odp ywu rzecznego. 
Zosta y one spowodowane g ównie zrzutem wód kopalnianych do rzek. Jednocze nie wskutek 
zabudowy terenu na oko o 30% powierzchni konurbacji górno skiej nast pi  prawie ca kowity zanik 
infiltracji. W zlewni górnej Odry antropogeniczne zaburzenia re imu hydrologicznego wykazuj  rzeki:  

 Odra na ca ym odcinku przebiegaj cym przez teren województwa skiego – jest to 
efekt oddzia ywania czeskiej cz ci dorzecza (zurbanizowany i uprzemys owiony 
region ostrawsko-karwi ski), a tak e prawobrze nych dop ywów: Olzy i Rudy;  

 Olza na odcinku od Skrbe ska do uj cia (na odcinku tym zaznacza si  wp yw 
obszarów zurbanizowanych oraz kopal  w gla kamiennego regionu karwi skiego 
po onego na terenie Republiki Czeskiej) oraz dop ywów Olzy z regionu 
wodzis awsko-jastrz bskiego – Szotkówki z Lesznic  i innych mniejszych dop ywów;  

 Ruda wraz z Nacyn  – g ównie w wyniku oddzia ywania zurbanizowanego obszaru 
or i Rybnika, gospodarki prowadzonej na Zbiorniku Rybnickim oraz zrzutu 

apotamicznych wód kopalnianych;  

 Bierawka – g ównie w efekcie zrzutu apotamicznych wód kopalnianych;  

 K odnica wraz z dop ywami – w wyniku oddzia ywania zurbanizowanego obszaru 
Katowic, Rudy skiej, Gliwic i Bytomia, gospodarki wodnej prowadzonej na 
zbiornikach wodnych (Dzier no Du e, Dzier no Ma e i P awniowice) oraz zrzutu 
apotamicznych wód kopalnianych. 

Utrata wi zi hydraulicznej pomi dzy wodami powierzchniowymi a wodami podziemnymi mo e by  
spowodowana: poprzez prowadzone w zlewniach prace odwodnieniowe (np. zwi zane z górnictwem 
odkrywkowym lub podziemnym), jest tak e ubocznym efektem urbanizacji terenu, wyst puje równie  
na obszarach obj tych zasi giem leja depresji zwi zanego z ujmowaniem wód podziemnych, 
wyst puje tak e na odcinkach cieków wyposa onych w szczeln  (betonow  lub kamienn ) zabudow  
koryta. Efektem utraty wi zi hydraulicznej wód rzecznych z wodami podziemnymi jest zmiana 
charakteru cieku z drenuj cego na infiltracyjny – prowadzi to z regu y to znacznego zmniejszenia si  
przep ywów, a w okresach posusznych nawet do zaników wody. Do utraty wi zi hydraulicznej 
pomi dzy wodami rzecznymi a wodami podziemnymi dosz o na wielu odcinkach cieków 
przep ywaj cych przez teren województwa skiego. W zlewni górnej Odry nale  do nich m.in.:  

 niewielkie odcinki cieków w regionie rybnickim i wodzis awskim, np. Nacyna, Syrynka;  

 K odnica na odcinku od Gliwic do P awniowic. 

W regionie wodnym Górnej Odry wyró niono trzy typy re imu rzecznego:  

 typ nie ny rednio wykszta cony – redni odp yw miesi ca wiosennego wynosi  
130 -180% redniego odp ywu rocznego,  

 typ nie ny s abo wykszta cony – redni odp yw miesi ca wiosennego nie przekracza 
130% redniego odp ywu rocznego,  

 typ nie no-deszczowy – redni odp yw miesi ca wiosennego wynosi 130 - 180% 
redniego odp ywu rocznego i wyra nie zaznacza si  wzrost odp ywu w miesi cach 

letnich, wynosz cy co najmniej 110% redniego odp ywu rocznego. 

W regionie wodnym rodkowej Odry wyró niono trzy typy re imu wodnego: 

 typ nie ny silnie wykszta cony, gdzie redni odp yw miesi ca wiosennego (marca lub 
kwietnia) przekracza 180% redniego odp ywu rocznego, 
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 typ nie ny rednio wykszta cony, gdzie redni odp yw miesi ca wiosennego wynosi 
130-180% redniego odp ywu rocznego, 

 typ nie no – deszczowy, gdzie redni odp yw miesi ca wiosennego wynosi  
130-180% redniego odp ywu rocznego i wyra nie zaznacza si  wzrost odp ywu 
w miesi cach letnich, wynosz cy co najmniej 110% redniego odp ywu rocznego. 

W analizowanym regionie wodnym przewa aj  obszary, na których wyst puje równowaga zasilania 
podziemnego z powierzchniowym. Na niewielkim obszarze, w pó nocnej cz ci regionu wodnego, 
wyst puje s aba przewaga zasilania podziemnego. W obr bie Sudetów wyst puje s aba przewaga 
zasilania powierzchniowego (55-65% odp ywu ca kowitego) w stosunku do podziemnego (35-45%), 
natomiast w po udniowo–zachodniej cz ci regionu wodnego wyst puje znaczna przewaga zasilania 
powierzchniowego (65% odp ywu ca kowitego) do odp ywu podziemnego (< 35%).  

Na podstawie analiz stosunku przep ywów charakterystycznych SWQ do SNQ z wielolecia dla 
wodowskazów regionu wodnego rodkowej Odry mo na zaobserwowa  o najwi ksz  zmienno  
przep ywów odnotowan  na wodowskazie Lubachów na Bystrzycy (stosunek SWQ/SNQ wynosi 700) 
oraz dla wodowskazu Chwaliszów na Strzegomce (SWQ/SNQ = 470). 

Najmniejsze dysproporcje w rednich warto ciach przep ywów charakterystycznych wykazuj  
wodowskazy zlokalizowane na Odrze (od 12,5 dla O awy, po 7,9 dla Po cka), co wi e si  ze 
wzrostem zdolno ci retencyjnych zlewni wraz z przyrostem powierzchni zlewni. 

Rzeki regionu wodnego Warty s  zasilane powierzchniowo oraz drog  podziemn . Udzia  zasilania 
podziemnego w ca kowitym odp ywie rocznym waha si  od wzgl dnego stanu równowagi (50%) na 
Nizinach rodkowopolskich do s abej jego przewagi nad powierzchniowym (55-65%) - g ównie na 
Pojezierzu Wielkopolskim i w górnej cz ci regionu, i do znacznej przewagi zasilania podziemnego 
(powy ej 65%) na pó noc od pradoliny toru sko-eberswaldzkiej i w pó nocnej cz ci Pojezierza 
Gnie nie skiego, a tak e w obszarze rodkowym Warty. Dobowa zmienno  przep ywów w zlewni 
Warty jest niewielka ze wzgl du na nizinny w wi kszo ci charakter terenu i zwi zany z tym do  
powolny sp yw wód. 

Re im rzek w RW Warty zalicza si  do typu niwalnego, dominuje wi c wezbranie wczesnowiosenne 
spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy nie nej i zamarzni tego pod a; drugorz dne 
znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia si  nieregularnie lecz mo e by  wy sze ni  
wiosenne). Wysokie stany wody wyst puj  w rzekach regionu od lutego do pocz tku maja, niskie 
stany od czerwca do wrze nia, cho  pojawia si  w tym okresie tak e letnie wezbranie opadowe. 
Wezbrania roztopowe prawie zawsze wyst puj  na rozleg ych obszarach, poniewa  s  one 
równocze nie obj te ociepleniem. Natomiast gwa towne wezbrania opadowe maj  najcz ciej 
charakter lokalny, gdy  opady nawalne rzadko obejmuj  ca y region. W warunkach nizinnych 
nast puje zwykle do  szybka transformacja (sp aszczenie) opadowej fali wezbraniowej. Ni ówki 
letnie s  spowodowane obni aniem si  poziomu wód gruntowych wskutek d ugotrwa ego braku 
opadów atmosferycznych, du ego parowania i wskutek powy szego wyczerpywania si  zasobów 
wodnych RW. Wyst puj  najcz ciej w okresie lipiec- sierpie  – wrzesie  - pa dziernik i s  

ugotrwa e. Ni ówki zimowe s  spowodowane obni aniem si  poziomu wód gruntowych wskutek 
zamarzni cia gleby i wstrzymania w ten sposób zasilania wód gruntowych, przy braku 
(powodowanego ujemnymi temperaturami) sp ywu powierzchniowego. Ni ówki zimowe wyst puj  
znacznie krócej, chocia  s  to ni ówki "bardzo g bokie". W regionie wodnym Warty wyst puje 
najwi ksze spo ród rzek polskich zró nicowanie obszarowe i czasowe wyst powania ni ówek. 

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyró niono dwa typy re imu rzecznego: 

 typ nie ny rednio wykszta cony, w którym redni odp yw miesi ca wiosennego 
wynosi 130-180% redniego odp ywu rocznego. Jest to typ dominuj cy w regionie. 
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 typ nie ny s abo wykszta cony, gdzie redni odp yw miesi ca wiosennego nie 
przekracza 130% redniego odp ywu rocznego. Typ ten wyst puje jedynie we 
wschodniej cz ci regionu wodnego. 

W regionie przewa aj  obszary, na których wyst puje znaczna przewaga zasilania podziemnego, 
które stanowi ponad 65% odp ywu ca kowitego. Jedynie w po udniowej cz ci regionu wodnego 
wyst puje s aba przewaga zasilania podziemnego – 55 - 65% 

Zmiany poziomu morza mog  mie  charakter drga  okresowych lub zmian nieokresowych. Zmiany 
okresowe zwi zane s  z wyst powaniem p ywów i sejszy. Polskie obszary morskie traktuje si  jako 
morze bezp ywowe (wysoko  p ywów na Ba tyku nie przekracza 3 cm). Zmiany nieokresowe 
zwi zane s  g ównie z oddzia ywanie wiatrów powoduj c w efekcie spi trzenia sztormowe przy 
brzegach oraz wymian  wód z Morzem Pó nocnym. 

Dodatkowym czynnikiem, który nale y uwzgl dnia  przy okre laniu poziomu morza jest jego wzrost 
zwi zany z obserwowanymi zmianami klimatycznymi. W roku 2013 na podstawie analizy zdj  
satelitarnych trend wzrostu poziomu wody oszacowano jako równy 0.33 cm/rok ± 0.08 cm. 

Zasadniczym czynnikiem powoduj cym powstawanie falowania jest oddzia ywanie wiatru. 
Im pr dko  wiatru jest wi ksza, im d ej trwa oraz im na wi ksz  powierzchni  akwenu oddzia uje 
tym wi ksze powstaj  fale morskie. Fale takie nazywane s  falami wiatrowymi. Cech  
charakterystyczn  fal wiatrowych jest ich du a zmienno  zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 
W momencie kiedy wiatr  przestaje wia  fale wiatrowe przekszta caj  si  w tzw. fale rozko ysu, które 

 znacznie bardziej regularne i które stopniowo zanikaj . 

Dla strefy przybrze nej po udniowego Ba tyku na g boko ciach rz du 15÷20 m w warunkach 
sztormowych wysoko ci fal maksymalnych s  rz du 7,5 m, a wysoko ci fal znacznych zawarte 

 generalnie w przedziale 2÷4 m z okresami od 5 do 8 s. 

 

3.2 Charakter zagro enia powodziowego w zlewni 
Na podstawie analizy powodzi historycznych nale y stwierdzi , e na obszarze dorzecza Odry 
powodzie wyst puj  przede wszystkim w pó roczu letnim (od V do X). G ówn  przyczyn  wezbra  
powodziowych na obszarze regionu wodnego Górnej Odry i rodkowej Odry by y opady deszczu, 
cz sto o charakterze rozlewnym, które powodowa y najwi ksze powodzie. Znacznie cz ciej ni  
w regionie wodnym Górnej Odry i rodkowej Odry powodzie roztopowe wyst powa y w obszarze 
regionu wodnego Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w szczególno ci na dop ywach 
najwi kszych rzek w regionie. Deszcze o charakterze nawalnym przyczynia y si  do powstawania 
tzw. ,,szybkich powodzi”, szczególnie na górskich dop ywach wi kszych rzek, powoduj c wysokie 
straty i bardzo cz sto ofiary miertelne. W regionach wodnych Warty i rodkowej Odry cz sto 
pojawia y si  powodzie roztopowe i zatorowe. W przypadku regionu wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego cz sto wyst puj  powodzie sztormowe (zjawisko cofki) oraz zatorowe.  

Jedne z najwi kszych powodzi w dorzeczu Odry wyst pi y w latach: 1903, 1979, 1997 oraz 2010. 

Do przeprowadzenia analiz rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego oraz analiz 
strat wykorzystano numeryczn  map  zagro enia powodziowego (MZP) oraz map  ryzyka 
powodziowego (MRP). Dla obszaru dorzecza Odry analizy prowadzono uwzgl dniaj c 94 rzeki, 
Cie nin wina, Zalew Szczeci ski oraz 6 odcinków Przymorza. 

Poni ej na wykresach radarowych przedstawiono wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów 
zagro onych powodzi  w uj ciu regionów wodnych dorzecza Odry. Zamieszczono dane dla 
prawdopodobie stwa powodzi p= 0,2%, p = 1%, p=10%. 
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Poni sze wykresy wskazuj , e: 

 dla prawdopodobie stwa powodzi p = 0,2% w dorzeczu Odry niemal wszystkie 
wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  s  najwy sze 
w regionie wodnym rodkowej Odry (za wyj tkiem ilo ci obiektów cennych kulturowo 
– w regionie wodnym Warty). 

 dla prawdopodobie stwa powodzi p = 1% w dorzeczu Odry niemal wszystkie 
wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  s  najwy sze 
w regionie wodnym rodkowej Odry (za wyj tkiem ilo ci obiektów cennych kulturowo 
– w regionie wodnym Warty) 

 dla prawdopodobie stwa powodzi p = 10% w dorzeczu Odry niemal wszystkie 
wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  s  najwy sze 
w regionie wodnym rodkowej Odry (za wyj tkiem ilo ci obiektów cennych kulturowo 
– w regionie wodnym Warty); analizy prowadzone jedynie dla zagro enia od strony 
rzek.  

 

Rysunek nr 4 Wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  w 
uj ciu regionów wodnych dorzecza Odry  – dla prawdopodobie stwa 
powodzi p = 0,2% 

 

ród o: Opracowanie w asne. Raport z wykonana analiz i identyfikacji zagro enia  i ryzyka powodziowego oraz strat 
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Rysunek nr 5 Wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  w 
uj ciu regionów wodnych dorzecza Odry  – dla prawdopodobie stwa 
powodzi p = 1% 

 

ród o: Opracowanie w asne. Raport z wykonania analiz i identyfikacji zagro enia  i ryzyka powodziowego oraz strat 

 

Rysunek nr 6 Wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi  w 
uj ciu regionów wodnych dorzecza Odry  – dla prawdopodobie stwa 
powodzi p = 10% 

 

ród o: Opracowanie w asne. Raport z wykonania analiz i identyfikacji zagro enia  i ryzyka powodziowego oraz strat 
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W poni szych tabelach przedstawiono ryzyko powodziowe w uj ciu poszczególnych zlewni 
w regionach wodnych obszaru dorzecza Odry, osobno z uwzgl dnieniem obszarów zagro enia 
powodziowego od strony morza.  

Z danych zestawionych w tabeli nr 2 poni ej wynika, e rozpatruj c dorzecze Odry - w regionie 
wodnym Warty, umiarkowany poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego wyst pi  w zlewniach 
Górnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki oraz zlewni Noteci Pradoliny Toru sko-Eberswaldzkiej, 
Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej Warty. Z kolei w regionie wodnym rodkowej Odry wysoki poziom 
zintegrowanego ryzyka powodziowego wyst pi  w zlewni Odry od Kana u Gliwickiego do Nysy 

yckiej oraz zlewniach Bobru, Nysy K odzkiej, Kaczawy. W regionie wodnym Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego umiarkowany poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego wyst pi  
w zlewni Iny. W zlewniach Wieprzy oraz Odry od Warty do uj cia Roztoki Odrza skiej uzyskano niski 
poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego. W regionie wodnym Górnej Odry w zlewni Górnej 
Odry uzyskano bardzo wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego, z kolei w zlewni 

odnicy i Kana u Gliwickiego poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego umiarkowany. 

Z danych zestawionych w tabeli nr 3 wynika, e na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego bardzo wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego 
wyst puje w zlewni Zalewu Szczeci skiego, natomiast ni szy poziom – umiarkowany, wyst puje 
w zlewniach Wieprzy oraz Iny. 
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Tabela nr 2 Ryzyko powodziowe w uj ciu zlewni regionów wodnych dorzecza Odry 

Lp. Zlewnia 

Poziom ryzyka Poziom ryzyka 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dziedzictwa 
kulturowego 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dzia alno ci 

gospodarczej 

Poziom 
zintegrowanego 

ryzyka 
powodziowego 

dla zlewni 

Kategoria: zagro enie dla zdrowia i ycia 
ludzi Kategoria: zagro enie dla rodowiska 

Podkategoria: 
liczba 

zagro onych 
mieszka ców 

Podkategoria: 
obiekty 
yteczno ci 

spo ecznej 

Ryzyko 
wypadkowe 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
du e 

zagro enie 
dla 

rodowiska 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
potencjalne 
zagro enie 

dla 
rodowiska 

Ryzyko 
wypadkowe 

  Region wodny Warty                   

1 Zlewnia Górnej Warty i Zlewnia Liswarty bez Kocinki 2 1 2 2 2 2 4 2 3 

2 Zlewnia Warty od Liswarty do Widawki i Zlewnia Widawki 1 1 1 1 1 1 3 2 2 

3 Warty od Widawki do Neru i Zlewnia Neru 1 1 1 1 1 1 3 2 2 

4 Zlewnia Warty od Neru do Prosny i Zlewnia Warty od Prosny 
do remu 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

5 Zlewnia Prosny 2 1 2 1 3 3 1 2 2 

6 Zlewnia Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewnia Obry 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

7 Pozna ska Zlewnia Warty i Zlewnia We ny 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

8 Zlewnia Górnej Noteci 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Zlewnia Noteci Pradoliny Toru sko-Eberswaldzkiej i Zlewnia 
Gwdy 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

10 Zlewnia Noteci Pradoliny Toru sko-Eberswaldzkiej, Zlewnia 
Drawy i Zlewnia Dolnej Warty 2 1 2 3 2 3 2 2 3 

  Region wodny rodkowej Odry          
11 Zlewnia Bobru 4 4 4 1 4 4 1 4 4 

12 Zlewnia Nysy K odzkiej 4 4 4 2 4 4 1 4 4 

13 Zlewnia Baryczy 3 3 3 1 3 3 1 3 3 

14 Zlewnia Kaczawy 4 5 5 1 3 3 1 3 4 

15 Zlewnia Nysy yckiej 3 3 3 1 2 2 2 2 3 

16 Zlewnia Bystrzycy 3 3 3 1 3 3 1 3 3 

17 Zlewnia Ma ej Panwi 2 1 2 1 2 2 1 1 2 
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Lp. Zlewnia 

Poziom ryzyka Poziom ryzyka 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dziedzictwa 
kulturowego 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dzia alno ci 

gospodarczej 

Poziom 
zintegrowanego 

ryzyka 
powodziowego 

dla zlewni 

Kategoria: zagro enie dla zdrowia i ycia 
ludzi Kategoria: zagro enie dla rodowiska 

Podkategoria: 
liczba 

zagro onych 
mieszka ców 

Podkategoria: 
obiekty 
yteczno ci 

spo ecznej 

Ryzyko 
wypadkowe 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
du e 

zagro enie 
dla 

rodowiska 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
potencjalne 
zagro enie 

dla 
rodowiska 

Ryzyko 
wypadkowe 

18 Zlewnia Stobrawy 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

19 Zlewnia Widawy 2 1 2 1 2 2 1 3 3 

20 Zlewnia Obrzycy 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

21 Zlewnia O awy 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

22 Zlewnia zy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Zlewnia Os obogi 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

24 Zlewnia Odry od Kana u Gliwickiego do Nysy yckiej 4 4 4 2 4 4 2 4 4 

  Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego          
25 Zlewnia Wieprzy 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

26 Zlewnia Zalewu Szczeci skiego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Zlewnia Iny 3 1 3 1 1 1 2 2 3 

28 Zlewnia Odry od Warty do uj cia Roztoki Odrza skiej 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

29 Zlewnia Odry od Nysy yckiej do Warty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Zlewnia Regi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Zlewnia Pars ty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Region wodny Górnej Odry                   

32 Zlewnia K odnicy i Kana u Gliwickiego 3 3 3 1 3 3 1 2 3 

33 Zlewnia Górnej Odry 4 5 5 3 5 5 1 4 5 
ród o: Opracowanie w asne. Raport z wykonanie analiz i identyfikacji zagro enia i ryzyka powodziowego oraz strat 
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Tabela nr 3 Ryzyko powodziowe w uj ciu zlewni dorzecza Odry (dla obszarów zagro enia powodziowego od strony morza)  

Lp. Zlewnia 

Poziom ryzyka Poziom ryzyka 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dziedzictwa 
kulturowego 

Poziom 
ryzyka - 

kategoria: 
zagro enie 

dla 
dzia alno ci 

gospodarczej 

Poziom 
zintegrowanego 

ryzyka 
powodziowego 

dla zlewni 

Kategoria: zagro enie dla zdrowia i ycia 
ludzi Kategoria: zagro enie dla rodowiska 

Podkategoria: 
liczba 

zagro onych 
mieszka ców 

Podkategoria: 
obiekty 
yteczno ci 

spo ecznej 

Ryzyko 
wypadkowe 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
du e 

zagro enie 
dla 

rodowiska 

Podkategoria: 
obiekty 

stanowi ce 
potencjalne 
zagro enie 

dla 
rodowiska 

Ryzyko 
wypadkowe 

  OBSZAR DORZECZA ODRY                   

  Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego                   

1 Zlewnia Wieprzy 3 2 3 1 1 1 1 3 3 

2 Zlewnia Zalewu Szczeci skiego 5 4 5 5 2 5 3 4 5 

3 Zlewnia Odry od Warty do uj cia do Roztoki Odrza skiej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Zlewnia Iny 2 2 2 3 3 3 1 3 3 

5 Zlewnia Regi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

6 Zlewnia Pars ty 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
ród o: Opracowanie w asne. Raport z wykonanie analiz i identyfikacji zagro enia i ryzyka powodziowego oraz strat 
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3.3 ytkowanie terenu 
ytkowanie terenu 

W strukturze u ytkowania gruntów na terenie dorzecza Odry najwi kszy obszar stanowi  tereny rolne, 
które zajmuj  ok. 62% powierzchni, tj. 73 029 km2. Lasy i ekosystemy seminaturalne stanowi  
ok. 33% powierzchni, tj.  38 418,9 km2. Tereny zantropogenizowane stanowi  ok. 4% powierzchni 
i zajmuj  4 315,5 km2. Z kolei tereny wodne zajmuj c cznie 1 985,5 km2, stanowi  nieca e 2% 
powierzchni obszaru dorzecza Odry. 

Zaludnienie 

sto  zaludnienia jest zró nicowana w poszczególnych województwach po onych w obr bie 
obszaru dorzecza. W skali ca ego dorzecza najwi ksza g sto  zaludnienia, tj. powy ej 300 os/km2 
wyst puje na obszarze województwa skiego. Natomiast rednio zaludnione (od 100 do 150 osób 
na km2) s  województwa: dolno skie, wielkopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, ódzkie oraz 
pomorskie. Najmniejsza g sto  zaludnienia (ok. 75 os/km2), wyst puje z kolei na terenie 
województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.  

Najwi kszym zaludnieniem charakteryzuj  si  obszary wi kszych aglomeracji, takich jak: Szczecin, 
Pozna , Wroc aw, ód , Gliwice (ponad 1000 os/km2). 

Infrastruktura i gospodarka 

Obszar dorzecza Odry jest zró nicowany pod wzgl dem gospodarczym. Pomimo i  znaczna cz  
terenu jest wykorzystywana rolniczo, wyst puj  tu równie  du e aglomeracje (Szczecin, Pozna , 
Wroc aw, ód , Gliwice) oraz regiony silnie uprzemys owione - Górny sk, aglomeracje Wroc awia 
i Poznania czy legnicko-g ogowski okr g wydobycia i przetwórstwa miedzi s  jednymi z najsilniejszych 
gospodarczo obszarów Polski. 

Najwi ksze miasta na terenie dorzecza Odry: 

 w regionie wodnym Górnej Odry: Gliwice, Rybnik, Racibórz, K dzierzyn – Ko le. 

 w regionie wodnym rodkowej Odry: Wroc aw, Opole, Wa brzych, Legnica, Zielona 
Góra, Jelenia Góra, G ogów. 

 w regionie wodnym Warty: Pozna , ód , Gorzów Wielkopolski, Konin, Ko o, Pi a, 
Kalisz, Cz stochowa. 

 w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego: Szczecin, Koszalin, 
winouj cie, Stargard Szczeci ski. 
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4 Partnerzy procesu planowania i zasady udzia u 
spo ecznego 

4.1 Analiza interesariuszy 
4.1.1 Organy w ciwe w sprawach zarz dzania ryzykiem 

powodziowym 

Organy w ciwe w sprawach zarz dzania ryzykiem powodziowym to: Minister rodowiska (M ), 
Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), Minister Spraw Wewn trznych (MSW), Minister Administracji 
i Cyfryzacji (MAC), Prezes KZGW, Dyrektor RZGW, Dyrektor Urz du Morskiego, Wojewoda 
i Marsza ek Województwa. Zakres ich kompetencji w sprawach zarz dzania ryzykiem powodziowym 
opisany jest szczegó owo na stronach internetowych poszczególnych organów. 

 

4.1.2 Inne zainteresowane strony  

Na potrzeby Planu Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym zosta a stworzona baza danych 
interesariuszy, w oparciu m.in. o bazy przekazane przez RZGW i KZGW. Baza danych interesariuszy 
stanowi ca za cznik do niniejszego Planu, jest uporz dkowana wg nast puj cych kategorii: 

 typ instytucji (administracja samorz dowa, rz dowa, NGO, Ekologiczne NGO, inni 
itp.); 

 uczestnicy konferencji, spotka  konsultacyjnych; 

 instytucje konsultuj ce; 

 instytucje do informowania; 

 instytucje wspó decyduj ce.  

Adresatów kampanii informacyjnej, niezale nie od poziomu planowania, podzielono na nast puj ce 
grupy:  

 partnerzy decyzyjni – instytucje, organizacje, których przedstawiciele pracuj  w komitetach 
steruj cych lub w grupach planistycznych regionów wodnych oraz zlewni, 

 jednostki uczestnicz ce w konsultacjach – instytucje lub organizacje, które b  
partnerami w procesie konsultacji spo ecznych, 

 ogólnie rozumiane spo ecze stwo – spo eczno ci nara one na powodzie (mieszka cy 
i u ytkownicy terenów zagro onych) i pozostali obywatele (w tym ponosz cy wtórne skutki 
powodzi np. zwi zane z utrudnieniami w dzia aniu kluczowych elementów infrastruktury 
np. komunikacyjnej, energetycznej itp.).  

 inne zainteresowane strony: eksperci, osoby fizyczne zainteresowane problemem ochrony 
przeciwpowodziowej. 
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Zestawienie grup, do których adresowane b  dzia ania informacyjne, zawiera tabela poni ej: 

Tabela nr 4 Zestawienie grup, do których adresowane b  dzia ania informacyjne 

Poziom obszaru dorzecza Poziom regionu wodnego Zlewnia 
 partnerzy decyzyjni ministerstwa, 

NFO iGW, GDO , GIS, GIO , RCB, 
KGPSP i inne w czone w Komitet 
Steruj cy i Grupa Planistyczna  

 wojewodowie i marsza kowie  
 organizacje i stowarzyszenia (organizacje 

i stowarzyszenia krajowe: jednostek 
samorz du terytorialnego, rodowiskowe, 
zawodowe 

 szeroko poj te spo ecze stwo  
 media ogólnopolskie  

 partnerzy decyzyjni instytucje 
których przedstawiciele 
wchodz cych w sk ad komitetów 
steruj cych i grup planistycznych 
administracja rz dowa i 
samorz dowa (urz dy 
marsza kowskie i wojewódzkie)  

 instytucje poziomu wojewódzkiego 
lub regionalnego (WFO iGW, 
WZMiUW, RDO , NIK, ODR)  

 Euroregiony  
 stowarzyszenia (w tym jednostek 

samorz du terytorialnego, biznesu, 
organizacje przyrodnicze, 
zawodowe i inne zainteresowane) 

 spo ecze stwo  
 media regionalne  

 partnerzy decyzyjni 
(instytucje których 
przedstawiciele 
wchodz cych w sk ad 
zespo ów planistycznych 
zlewni)  

 Zespo y Planistyczne 
Zlewni 

 administracja 
samorz dowa  

 lokalne organizacje 
pozarz dowe  

 spo eczno ci lokalne 
(mieszka cy, w ciciele 
ma ych firm)  

 media lokalne  

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Dyrektywy Powodziowej pa stwa cz onkowskie podaj  do publicznej 
wiadomo ci wst pne oceny ryzyka powodziowego, mapy zagro enia powodziowego, mapy ryzyka 
powodziowego oraz plany zarz dzania ryzykiem powodziowym. Art. 10 ust. 2 Dyrektywy Powodziowej 
wymaga natomiast zach cania zainteresowanych stron do aktywnego udzia u w opracowaniu, 
przegl dzie i aktualizacji planów zarz dzania ryzykiem powodziowym. 

Z kolei ustawodawca polski w art. 119 ust. 3a Prawa wodnego na  na Prezesa KZGW obowi zek 
zapewnienia udzia u spo ecze stwa w sporz dzaniu lub aktualizacji planów zarz dzania ryzykiem 
powodziowym w dorzeczu na zasadach i w trybie okre lonych w ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008r. 
o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.  

Syntetyczn  informacj  nt. sposobu przeprowadzenia konsultacji spo ecznych zawarto w punkcie 4.3. 

 

4.2 Zarz dzanie procesem planowania 
4.2.1 Komitety Steruj ce  

Na poziomie dorzeczy powo ano jeden Komitet Steruj cy Obszarów Dorzeczy – pracuj cy pod 
przewodnictwem Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, natomiast na poziomie regionów 
wodnych powo ano komitety steruj ce poszczególnych regionów wodnych - pracuj ce pod 
przewodnictwem dyrektora w ciwego RZGW. 

W sk ad Komitetu Steruj cego Obszarów Dorzeczy, którego dzia alno  dotyczy opracowania Planów 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Wis y, Odry i Prego y, wchodz  przedstawiciele: 

 Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej – Prezes KZGW (przewodnicz cy KS) oraz 
Zast pca Prezesa i Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, 

 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Dyrektor Departamentu ds. Usuwania 
Skutków Kl sk ywio owych, 

 Ministerstwa Spraw Wewn trznych - G ówny Specjalista w Departamencie 
Ratownictwa i Ochrony Ludno ci, 
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 Ministerstwa rodowiska - Zast pca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych, 

 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Sekretarz Stanu, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Podsekretarze Stanu, 

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - Dyrektor Biura Administracyjno-
Bud etowego, 

 Dyrekcja Generalna Lasów Pa stwowych - Naczelnik Wydzia u Gospodarowania 
Ekosystemami Le nymi, 

 Komenda G ówna Pa stwowej Stra y Po arnej - Dyrektor Biura Rozpoznawania 
Zagro , 

 RZGW w: Warszawie, Gda sku, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie – dyrektorzy 
RZGW, 

 RZGW w: Gliwicach, we Wroc awiu – p.o. dyrektora RZGW. 

 
W obszarze dorzecza Odry powo ano cztery komitety steruj ce poszczególnych regionów wodnych: 
Górnej Odry, rodkowej Odry, Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.  

W sk ad Komitetu Steruj cego Regionu Wodnego Górnej Odry wchodz : 

 Przewodnicz cy KS: p.o. dyrektora RZGW Gliwice, 

 Dyrektor RZGW w Krakowie, 

 Z-ca Dyrektora Wydzia u Bezpiecze stwa i Zarz dzania Kryzysowego skiego 
Urz du Wojewódzkiego, 

 Marsza ek Województwa Ma opolskiego, 

 Wojewoda Opolski, 

 Prezes Wy szego Urz du Górniczego,  

 Cz onek Zarz du Województwa Opolskiego. 

 
W sk ad Komitetu Steruj cego Regionu Wodnego rodkowej Odry wchodz : 

 Przewodnicz cy KS: p.o. dyrektora RZGW Wroc aw, 

 Wojewodowie województw: dolno skiego, skiego, opolskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego, 

 Marsza kowie województw: dolno skiego, skiego, opolskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego, 

 Przedstawiciele RZGW Wroc aw, 

 Przedstawiciele innych instytucji wskazani przez dyrektora RZGW Wroc aw. 

 
W sk ad Komitetu Steruj cego Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wchodz : 

 Przewodnicz cy KS: dyrektor RZGW Szczecin  

 Wojewodowie województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego, 

 Marsza ek województwa lubuskiego, 

 Z-ca dyrektora RZGW w Szczecinie, 
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 Dyrektorzy Urz dów Morskich w Szczecinie i S upsku, 

 Przedstawiciele Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych województw: 
zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

 
W sk ad Komitetu Steruj cego Regionu Wodnego Warty wchodz : 

 Przewodnicz cy KS: dyrektor RZGW Pozna , 

 Przedstawiciele urz dów wojewódzkich: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, 
ódzkiego, skiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, 
pomorskiego 

 Wojewodowie województw: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, skiego, 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego 

 Wicewojewodowie województw: ódzkiego i opolskiego, 

 Dyrektorzy Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych: skiego Zarz du Melioracji 
i Urz dze  Wodnych, Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych 
WZMiUW w odzi, Kujawsko - Pomorskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych, 
Lubuskiego Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych, 

 Prezesi Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w: 
Poznaniu, Toruniu, Zielonej Górze, Katowicach. 

 Przedstawiciel Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty 

 Kierownik Zespo u Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód przy WFO iGW w Katowicach 

 Starostowie starostw powiatowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, 
Inowroc awiu, Sieradzu, S upcy, Cz stochowie, Koninie, 

 Prezydenci i wiceprezydenci Urz dów Miasta: Poznania, Cz stochowy, Konina, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Kalisza, Pi y. 

 
Do zada  i obowi zków komitetów steruj cych nale y przede wszystkim zatwierdzanie dokumentów 
planistycznych rekomendowanych przez grupy planistyczne dorzecza/regionu wodnego oraz 
zatwierdzanie prognozy oddzia ywania na rodowisko przyj tego projektu planu Zarz dzania 
Ryzykiem Powodziowym, w odniesieniu do w ciwego regionu wodnego. Komitety steruj ce 
zatwierdzaj  równie  cz stkowe partie Planu Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym regionu wodnego 
przed przedstawieniem Grupie Planistycznej Obszarów Dorzeczy. 

 
4.2.2 Grupy Planistyczne  

W sk ad Grupy Planistycznej Obszarów Dorzeczy, dla której Komitet Steruj cy Obszarów Dorzeczy 
jest nadrz dny, wchodz : 

 Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej - Zast pca Prezesa, pe ni funkcj  Kierownika 
Grupy Planistycznej 

 przedstawiciele: 

• Ministerstwa Spraw Wewn trznych 

• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

• Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
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• Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

• Ministerstwa rodowiska 

• Urz du Morskiego w S upsku 

• Urz du Morskiego w Gdyni 

• Urz du Morskiego w Szczecinie 

• Komendy G ównej Pa stwowej Stra y Po arnej 

• Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych 

oraz: 

 Kierownicy Grup Planistycznych Regionów Wodnych 

 Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, Krajowy Zarz d Gospodarki 
Wodnej 

 Zast pca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, Krajowy Zarz d 
Gospodarki Wodnej 

 Zast pca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru, Krajowy Zarz d Gospodarki 
Wodnej 

 Naczelnik Wydzia u Ochrony Przeciwpowodziowej Departamentu Planowania 
i Zasobów Wodnych, Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej. 

 

W sk ad grup planistycznych regionów wodnych (GPRW) – kierowanych przez wyznaczonego 
zast pc  dyrektora w ciwego RZGW, wchodz  przedstawiciele w ciwych miejscowo: 

 Regionalnych Zarz dów Gospodarki Wodnej 

 Urz dów eglugi ródl dowej 

 Regionalnych Dyrekcji Ochrony rodowiska 

 Wojewódzkich Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych (w randze Dyrektora) 

 Urz dów Marsza kowskich 

 Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 

 Urz dów Wojewódzkich 

 Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa stwowych 

 Parków Narodowych 

 Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

 Innych instytucji wskazanych przez Dyrektora w ciwego RZGW. 

Do zada  i obowi zków GPRW nale y w szczególno ci nadzorowanie prac Wykonawców w obszarze 
wykonywania Planów dla regionu wodnego, w tym nadzór nad koordynacj  prac na poziomie regionu 
wodnego oraz akceptacja lub rekomendowanie do akceptacji przez Grup  Planistyczn  Obszarów 
Dorzeczy stosownych produktów opracowanych przez Wykonawców PZRP. 
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4.2.3 Zespo y planistyczne zlewni  

Zespo y planistyczne zlewni (ZPZ) powo ane zosta y przez Dyrektorów w ciwych RZGW i kierowane 
 przez osob  wyznaczon  przez danego kierownika Grupy Planistycznej Regionu Wodnego. 

Do zada  i obowi zków ZPZ nale y w szczególno ci wspó praca z Grup  Planistyczn  Regionu 
Wodnego (GPRW) i rekomendowanie do akceptacji przez GPRW wyników prac Wykonawcy PZRP 
dotycz cych zlewni. Cz onkowie ZPZ opiniuj  wyniki prac Wykonawcy oraz dostarczaj  Wykonawcy 
PZRP wszelkich informacji dotycz cych obszaru zlewni, w tym propozycji dzia  
przeciwpowodziowych do rozpatrzenia na etapie budowania wariantów planistycznych. Ponadto 
wspomagaj  merytorycznie Wykonawców na etapie konsultacji spo ecznych. 

W tabeli poni ej przedstawiono struktur  zarz dzania procesem planowania w dorzeczu Odry, 
w poszczególnych regionach wodnych. 
 
Tabela nr 5 Struktura zarz dzania procesem planowania w dorzeczu Odry 

Region wodny Górnej Odry 
Komitety Steruj ce Grupy Planistyczne Zespo y Planistyczne Zlewni 

Komitet Steruj cy Regionu 
Wodnego Górnej Odry 

Grupa Planistyczna Regionu 
Wodnego Górnej Odry 

Zespó  Planistyczny Zlewni Górnej Odry 
Zespó  Planistyczny Zlewni K odnicy i Kana u 

Gliwickiego 
Region wodny rodkowej Odry 

Komitet Steruj cy Grupa Planistyczna Zespo y Planistyczne Zlewni 

Komitet Steruj cy Regionu 
Wodnego rodkowej Odry 

Grupa Planistyczna Regionu 
Wodnego rodkowej Odry 

Zespó  Planistyczny Zlewni Odry (do uj cia Nysy 
odzkiej), Ma ej Panwi, Osob ogi i Stobrawy 

Zespó  Planistyczny Zlewni Nysy K odzkiej 

Zespó  Planistyczny Zlewni Odry (uj cie Nysy 
odzkiej - uj cie Kaczawy), O awy, zy, Widawy 

Zespó  Planistyczny Zlewni Bystrzycy i Kaczawy 

Zespó  Planistyczny Zlewni Odry (do uj cia Nysy 
yckiej), Baryczy i Obrzycy 

Zespó  Planistyczny Zlewni Bobru 

Zespó  Planistyczny Zlewni Nysy yckiej 

Region wodny Warty 

Komitety Steruj ce Grupy Planistyczne Zespo y Planistyczne Zlewni 

Komitet Steruj cy Regionu 
Wodnego Warty 

Grupa Planistyczna Regionu 
Wodnego Warty 

Zespó  Planistyczny Zlewni Górnej Warty i Liswarty 
bez Kocinki 

Zespó  Planisty Zlewni Warty od Liswarty do Widawki 
i Zlewni Widawki 

Zespó  Planistyczny Zlewni Warty od Widawki do 
Neru i Zlewni Neru 

Zespó  Planistyczny Zlewni Warty od Neru do Prosny 
i Zlewni Warty od Prosny do remu 

Zespó  Planistyczny Zlewni Prosny 

Zespó  Planistyczny Pozna skiej Zlewni Warty 
i Zlewni We ny 

Zespó  Planistyczny Zlewni Warty od Obrzycka do 
Noteci i Zlewni Obry 
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Zespó  Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny 
Toru sko - Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni 

Dolnej Warty 

Zespó  Planistyczny Zlewni Górnej Noteci 

Zespó  Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny 
Toru sko - Eberswaldzkiej i Zlewni Gwdy 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Komitety Steruj ce Grupy Planistyczne Zespo y Planistyczne Zlewni 

Komitet Steruj cy Regionu 
Wodnego Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 

Grupa Planistyczna Regionu 
Wodnego Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego 

Zespó  Planistyczny Zlewni Odry od Nysy yckiej 
do Warty 

Zespó  Planistyczny Zlewni Odry od Warty do 
Roztoki Odrza skiej 

Zespó  Planistyczny Zlewni Zalewu Szczeci skiego 

Zespó  Planistyczny Zlewni Iny 

Zespó  Planistyczny Zlewni Regi 

Zespó  Planistyczny Zlewni Pars ty 

Zespó  Planistyczny Zlewni Wieprzy 
ród o: Opracowanie w asne 

 

4.3 Zasady udzia u spo ecznego 
Proces planistyczny Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym obejmuje przeprowadzenie 
konsultacji spo ecznych. Sukces we wdra aniu PZRP zale y w du ym stopniu od zrozumienia 
i gotowo ci instytucji, organizacji i w cicieli obiektów do prze amywania stereotypowych wyobra  
o skuteczno ci ró nych dzia , jak i od ch ci podejmowania wysi ku do ich wdro enia. Powodzenie 
w ograniczaniu skutków powodzi zale y w równej mierze od zdolno ci wspó pracy instytucji 
pa stwowych i organizacji reprezentuj cych ró ne grupy interesariuszy, jak i od samych dzia  
bezpo rednio ograniczaj cych ryzyko powodziowe.  

Organizacja konsultacji spo ecznych przy sporz dzaniu Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym 
sk ada si  z kilku elementów:  

 ustalenia grup konsultacyjnych, z którymi konsultowane b  wybrane problemy,  

 ustalenia form konsultacji,  

 zapewnienie odpowiednich warunków konsultacji. 

Generalnie, celem konsultacji jest sprawdzenie czy zidentyfikowane problemy, cele i wybrane 
dzia ania s  akceptowane przez przedstawicieli ró nych spo eczno ci oraz uzyskanie odpowiedzi na 
pytania dotycz ce warunków zaanga owania si  konsultowanych grup w proces przygotowania 
i pó niejszego wdro enia Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym. Celem konsultacji jest 
zebranie jak najwi kszej liczby opinii na temat zaproponowanych Planów Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym. 

Pod uwag  b dzie brane kilka ró nych form konsultacji, a w ród nich m.in.:  

 Badanie opinii za pomoc  ankiety elektronicznej CAWI  – konsultacje adresowane do 
mieszka ców Polski zamieszkuj cych tereny zagro onych powodzi , 

 Formularz uwag na stronie www.powodz.gov.pl oraz w formie papierowej kierowany 
do wszystkich zainteresowanych interesariuszy,  

 Badania jako ciowe w ród mieszka ców zamieszkuj cych tereny powodziowe, 
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 Spotkania konsultacyjne w ród interesariuszy w poszczególnych rejonach dorzeczy 
ród przedstawicieli JST, NGO, firm i innych jednostek.  

Konsultacje spo eczne b  odbywa  si  przynajmniej w cz ci wspólnie z konsultacjami aktualizacji 
Planów Gospodarowania Wodami zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. 
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5 Podsumowanie wst pnej oceny ryzyka 
powodziowego 

Wst pna ocena ryzyka powodziowego (WORP) zosta a opracowana zgodnie z art. 88b ust. 2 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 tekst jednolity) implementuj cej zapisy 
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2007r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). 

Rysunek nr 7 Harmonogram wdra ania Dyrektywy Powodziowej 

 

ród o: www.kzgw.gov.pl 

Celem opracowania WORP by o oszacowanie skali zagro enia powodziowego oraz identyfikacja 
ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza. Zgodnie z art. 4 Dyrektywy Powodziowej, wst pna 
ocena ryzyka powodziowego zosta a opracowana przy wykorzystaniu atwych do uzyskania 
materia ów. Obszary, na których stwierdzono istnienie znacz cego ryzyka powodziowego, 
zdefiniowano jako obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi (ONNP). 

W obszarze dorzecza Odry wyznaczono 103 obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi 
o cznej powierzchni 8 076,8 km2. Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi stanowi  blisko 
7% powierzchni obszaru dorzecza Odry i ponad 2,5% powierzchni Polski. D ugo  rzek obj tych tymi 
obszarami wynosi 6 578 km, natomiast d ugo  rzek rozpatrywanych w WORP blisko 8 021 km. 

W przypadku klasyfikacji powodzi ze wzgl du na ród o, najcz ciej wyst puj cymi powodziami 
w obszarze dorzecza Odry by y powodzie rzeczne oraz powodzie od wód morskich (A11 oraz A14- wg 
klasyfikacji KE), opadowe, sztormowe oraz roztopowe (wg klasyfikacji PL). Powodzie najcz ciej 
(cztery lub wi cej zdarzenia) wyst powa y w zlewniach Odry, Nysy K odzkiej, O awy, Baryczy, rzeki 
Orla, rzeki Bóbr, Kwisy, Nysy yckiej (region wodny rodkowej Odry), Warty, Liswarty, Widawki, 
rzeki Grabia, rzeki Nieciecz, Neru, Prosny, Kana u Mosi skiego, Noteci (region wodny Warty), 
Pars ty, Wieprzy (region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego). 

Wyst powanie negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej zidentyfikowano w 77 obszarach nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi w obszarze dorzecza Odry w tym: 13 w regionie wodnym Górnej Odry, 
49 w regionie wodnym rodkowej Odry, 2 w regionie wodnym Warty, 7 w regionie wodnym Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego.     
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Region wodny Górnej Odry 

W regionie wodnym Górnej Odry wyznaczono 13 obszarów nara onych na niebezpiecze stwo 
powodzi (ONNP) o cznej powierzchni 298 km2. Powierzchnia ta stanowi ok. 8% powierzchni ca ego 
regionu wodnego, 0,3% powierzchni dorzecza Odry oraz 0,1% powierzchni Polski. D ugo  rzek 
obj tych obszarami nara onymi na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wynosi 476 km, natomiast 

ugo  rzek rozpatrywanych w WORP prawie 523 km.  

Poni ej przedstawiono lokalizacj  ONNP w regionie wodnym Górnej Odry. 

Rysunek nr 8 Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wodnym Górnej 
Odry 

 

ród o: Opracowanie IMGW-PIB 

Najcz ciej wyst puj cymi powodziami w obszarach by y powodzie rzeczne (A11 – wg klasyfikacji 
KE), opadowe (wg klasyfikacji PL). Z analizy danych wynika e w regionie wodnym Górnej Odry na 
wi kszo ci ONNP powód  wyst pi a tylko w 1997 roku.  

Wyst powanie negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej stwierdzono we wszystkich 13 obszarach nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi. 

Region wodny rodkowej Odry 

W regionie wodnym rodkowej Odry wyznaczono 49 obszarów nara onych na niebezpiecze stwo 
powodzi (ONNP) o cznej powierzchni 3 072 km2. Powierzchnia ta stanowi ok. 8% powierzchni 
ca ego regionu wodnego, 2,6% powierzchni dorzecza Odry oraz ok. 1% powierzchni Polski. D ugo  
rzek znajduj cych si  w obszarach nara onych na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wynosi 
2 837 km, przy ca kowitej d ugo  rzek rozpatrywanych w WORP równej 3 441 km.  

Poni ej przedstawiono lokalizacj  ONNP w regionie wodnym rodkowej Odry. 
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Rysunek nr 9 Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wodnym 
rodkowej Odry 

 

ród o: Opracowanie IMGW-PIB 

Najcz ciej wyst puj cymi powodziami w obszarach by y powodzie rzeczne (A11 – wg klasyfikacji 
KE), opadowe (wg klasyfikacji PL). W zlewni rzeki Polski Rów poza powodziami opadowymi 
zidentyfikowano powodzie roztopowe. Najcz ciej powodzie  wyst powa y w zlewni Odry, Nysy 

odzkiej, O awy, Baryczy, rzeki Orla, Bobru, Kwisy, Nysy yckiej.  

Wyst powanie negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej stwierdzono we wszystkich 49 obszarach nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi. 

Region wodny Warty 

W regionie wodnym Warty wyznaczono 23 obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi (ONNP) 
o cznej powierzchni 3 323 km2. Powierzchnia ta stanowi ok. 6% powierzchni ca ego regionu 
wodnego, 2,8% powierzchni dorzecza Odry oraz ok. 1% powierzchni Polski. D ugo  rzek obj tych 
obszarami nara onymi na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wynosi 2 543 km, natomiast d ugo  
rzek rozpatrywanych w WORP 2 997,7 km.  
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Rysunek nr 10 Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wodnym Warty 

 

ród o: Opracowanie IMGW-PIB 

 

Najcz ciej wyst puj cymi powodziami w obszarach by y powodzie rzeczne (A11 – wg klasyfikacji 
KE), opadowe oraz roztopowe (wg klasyfikacji PL). Powodzie najcz ciej (cztery lub wi cej zdarzenia) 
wyst powa y w zlewni rzek: Warta, Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kana  Mosi ski, 
Note .  



 
Podsumowanie wst pnej oceny ryzyka powodziowego 
 

 

57 
57 

Wyst powanie negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej stwierdzono w zlewniach rzeki Note  oraz Drawa. Dla 
rzek Pi awa, Kana  Górnonotecki oraz Kana  Bydgoski stwierdzono wyst powanie negatywnych 
konsekwencji dla rodowiska i dzia alno ci gospodarczej. Dla pozosta ych obszarów nara onych 
wyst puj  negatywne konsekwencje dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa oraz 
dzia alno ci gospodarczej. 

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczono 18 obszarów nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi o cznej powierzchni 1 384,2 km2. Powierzchnia ta stanowi ok. 7% 
powierzchni ca ego regionu wodnego, 1,2% powierzchni dorzecza Odry oraz ok. 0,4% powierzchni 
Polski. D ugo  rzek obj tych obszarami nara onymi na niebezpiecze stwo powodzi w regionie 
wynosi 722 km, natomiast d ugo  rzek rozpatrywanych w WORP 1 059 km.  

Rysunek nr 11 Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi w regionie wodnym Dolnej 
Odry i Przymorza Zachodniego 

 

ród o: Opracowanie IMGW-PIB 



 
Podsumowanie wst pnej oceny ryzyka powodziowego 
 

 

58 
58 

Najcz ciej wyst puj cymi powodziami w obszarach by y powodzie rzeczne oraz powód  od wód 
morskich (A11 oraz A14- wg klasyfikacji KE), opadowe i sztormowe (wg klasyfikacji PL). Powodzie 
najcz ciej (cztery lub wi cej zdarzenia) wyst powa y w zlewni Odry, Pars ty, Wieprzy. 

Wyst powanie negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej stwierdzono w 7 obszarach nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi. W zlewni Przymorze od Czarnej do Orzechowej oraz Przymorze na 
wyspie Wolin – cz  zachodnia brak jest negatywnych konsekwencji dla ycia i zdrowia ludzi. 
W przypadku 10 obszarów brak jest negatywnych konsekwencji dla dziedzictwa kulturowego. 
W zlewni winiec oraz Przymorze od granicy pa stwa na wyspie Uznam do Cie niny winy nie 
wyst puj  negatywne konsekwencje dla dzia alno ci gospodarczej. 
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6 Ocena zagro enia powodziowego 

6.1 Wnioski z analiz map zagro enia 
powodziowego 

Mapy zagro enia powodziowego (MZP) sporz dzone zosta y dla obszarów nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi (ONNP), wskazanych we wst pnej ocenie ryzyka powodziowego 
(WORP).  

Rysunek nr 12 Harmonogram wdra ania Dyrektywy Powodziowej 

 

ród o: www.kzgw.gov.pl 

Mapy zagro enia powodziowego sporz dzono na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo 
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) oraz rozporz dzenia Ministra rodowiska, 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 
Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie opracowywania map zagro enia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), implementuj cych zapisy 
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2007r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim (Dyrektywa Powodziowa).  

ównym celem opracowania map zagro enia powodziowego i map ryzyka powodziowego (patrz 
pkt. 7) by o stworzenie podstaw do opracowania Planu zarz dzania ryzykiem powodziowym dla 
obszarów dorzeczy i regionów wodnych, to jest ostatniego etapu wdra ania Dyrektywy Powodziowej.  

W dniu 22 grudnia 2013r. mapy zagro enia powodziowego zosta y udost pnione spo ecze stwu 
(w wersji kartograficznej w formacie PDF) za po rednictwem strony internetowej Hydroportalu KZGW, 
pod adresem http://mapy.isok.gov.pl.  
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Tre  map zagro enia powodziowego 

Mapy zagro enia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporz dzone zosta y dla obszarów 
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi, wskazanych we wst pnej ocenie ryzyka powodziowego 
(patrz: pkt 5), dla poni szych scenariuszy wyst pienia powodzi: 

 niskie prawdopodobie stwo powodzi lub scenariusze zdarze  ekstremalnych - 
obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest niskie i wynosi 
p=0,2 % (czyli raz na 500 lat), 

 rednie prawdopodobie stwo powodzi - obszary, na których prawdopodobie stwo 
wyst pienia powodzi jest rednie i wynosi p=1 % (czyli raz na 100 lat), 

 wysokie prawdopodobie stwo powodzi - obszary, na których prawdopodobie stwo 
wyst pienia powodzi jest wysokie i wynosi p=10 % (czyli raz na 10 lat). 

Mapy zagro enia powodziowego, oprócz granic obszarów zagro onych, zawieraj  równie  informacje 
na temat g boko ci oraz pr dko ci i kierunków przep ywu wody, okre laj cych stopie  zagro enia dla 
ludzi i sposób oddzia ywania wody na obiekty budowlane, co przedstawiono w dwóch zestawach 
tematycznych kartograficznej wersji map: 

 Mapa zagro enia powodziowego wraz z g boko ci  wody (dla ca ego analizowanego 
obszaru); 

 Mapa zagro enia powodziowego wraz z pr dko ciami przep ywu wody i kierunkami 
przep ywu wody (dla wszystkich miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz 
innych miast o liczbie mieszka ców przekraczaj cej 100 tysi cy osób). 

Na mapach zagro enia powodziowego przedstawiono równie  obszary obejmuj ce tereny nara one 
na zalanie w przypadku awarii obwa owa . Przy wyznaczaniu tych obszarów uwzgl dniono 
w obliczeniach przep yw o prawdopodobie stwie wyst pienia 1% (czyli raz na 100 lat). 

Elementy, które powinny znajdowa  si  na mapach (oznaczenia, opis modeli, przedzia y g boko ci 
i pr dko ci wody itd.) opisane s  szczegó owo w rozporz dzeniu Ministra rodowiska, Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra 
Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagro enia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). 

 

6.2 Dodatkowe analizy 
W ramach przygotowania PZRP, w oparciu o numeryczne MZP i MRP, przeprowadzono analizy 
dodatkowe, w których wyniku otrzymano bogaty zasób danych, pocz wszy od charakterystyki 
czynników determinuj cych wra liwo , poprzez informacje o poziomie wra liwo ci, sko czywszy na 
danych wskazuj cych poziom ryzyka powodziowego. Dane te zebrane zosta y w Raporcie 
WBS 1.2.5.2 (Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów). Zebrane informacje 
przedstawiono w podziale administracyjnym z uwzgl dnieniem regionów wodnych i dorzeczy. 
W odniesieniu do ka dej z rozpatrywanych gmin zebrano szczegó owe informacje poprzez okre lenie: 
Powierzchni oraz ilo ci typów form ochrony przyrody (na podstawie warstw MRP 
„formy_ochrony_przyrody”; reprezentowanych przez parki narodowe,  rezerwaty przyrody i obszary 
Natura 2000). 

1. Ilo ci przela  przez obwa owania wraz z uwzgl dnieniem ich klasy (na podstawie warstw 
liniowych i punktowych MZP „miejsca_przelania_wod” dla poszczególnych, analizowanych 
prawdopodobie stw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej „waly_przeciwpowodziowe”). 
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2. Stosunku sumarycznej d ugo ci przela  do sumarycznej d ugo ci wa ów (na podstawie warstw 
liniowych i punktowych MZP miejsca_przelania_wod dla poszczególnych, analizowanych 
prawdopodobie stw: 10, 1 i 0,2% i warstwy liniowej waly_przeciwpowodziowe). 

3. D ugo ci zalanych odcinków dróg z podzia em na typ drogi i rodzaj nawierzchni (na podstawie 
warstwy drogi MZP/MRP). 

4. D ugo ci zalanych odcinków kolei z uwzgl dnieniem liczby torów na torowisku (na podstawie 
warstwy koleje MZP/MRP). 

5. Ilo ci zak adów przemys owych z podzia em na stopie  ryzyka awarii, kategori  przemys u 
(na podstawie warstwy MRP „zak ady_przemyslowe”). 

 

6.3 Podsumowanie  
Na podstawie analizy map zagro enia powodziowego oraz analiz dodatkowych, opracowano zestaw 
podstawowych danych na temat zagro enia powodziowego w obszarze dorzecza Odry. 

W analizowanym dorzeczu obszary zagro enia powodziowego obejmuj : 

 396 145 ha obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest 
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), 

 325 883 ha obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest 
rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), 

 198 798 ha obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest 
wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), 

 22 637 ha obszarów nara onych na zalanie w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa u przeciwpowodziowego, 

 45 386 ha obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi od strony 
morza jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%), 

 42 900 ha obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi od strony 
morza jest rednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%). 

W tabeli poni ej przedstawiono powierzchnie obszarów zagro enia powodziowego w uj ciu regionów 
wodnych i obszaru dorzecza Odry. Jak wskazuj  zestawione dane najwi ksza powierzchnia obszarów 
zagro enia powodziowego na obszarze dorzecza Odry wyst puje w regionie wodnym rodkowej Odry 
i regionie wodnym Warty. Z kolei, rozpatruj c powierzchnie obszarów zagro enia powodziowego 
w relacji do powierzchni regionów wodnych, nale y stwierdzi , e procentowo najwi ksza 
powierzchnia obszarów zagro enia powodziowego wyst puje w regionie wodnym Górnej Odry 
i regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 
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Tabela nr 6 Powierzchnia obszarów zagro enia powodziowego w obszarze dorzecza Odry 
w podziale na regiony wodne 

Obszary zagro enia powodziowego 
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Powierzchnia 
[ha] 

0,2% 31 909 141 354 199 890 22 993 396 145 

1% 29 863 123 422 155 551 17 047 325 883 

10% 25 842 84 557 80 206 8 193 198 798 

W 63 3 413 19 161 0 22 637 

0,2% M 45 386 - - 0 45 386 

1% M 42 900 - - 0 42 900 
ród o: Opracowanie w asne 

obszar 0,2% -  obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest niskie i wynosi 
raz na 500 lat (Q 0,2%) 

obszar 1% -  obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest rednie i wynosi 
raz na 100 lat (Q 1%) 

obszar 10% -  obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest wysokie i wynosi 
raz na 10 lat (Q 10%) 

obszar W -  obszar nara ony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wa u 
przeciwpowodziowego 

obszar 0,2% M -  obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest niskie i wynosi 
raz na 500 lat (H 0,2%) – od strony morza 

obszar 1% M -  obszary, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest rednie i wynosi 
raz na 100 lat (H 1%) – od strony morza 
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7 Ocena ryzyka powodziowego 

7.1 Wnioski z analizy map ryzyka powodziowego 
Mapy ryzyka powodziowego (MRP) sporz dzone zosta y dla obszarów nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi (ONNP), wskazanych we wst pnej ocenie ryzyka powodziowego 
(WORP). 

Rysunek nr 13 Harmonogram wdra ania Dyrektywy Powodziowej 

 

ród o: www.kzgw.gov.pl 

Mapy ryzyka powodziowego przygotowano na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz rozporz dzenia Ministra rodowiska, Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra 
Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagro enia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), implementuj cych zapisy 
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarz dzania nim (Dyrektywa Powodziowa).  

ównym celem opracowania map ryzyka powodziowego i map zagro enia powodziowego (patrz 
pkt. 6) by o stworzenie podstaw do opracowania Planu zarz dzania ryzykiem powodziowym dla 
obszarów dorzeczy i regionów wodnych, to jest ostatniego etapu wdra ania Dyrektywy Powodziowej.  

W dniu 22 grudnia 2013r. mapy ryzyka powodziowego zosta y udost pnione spo ecze stwu (w wersji 
kartograficznej w formacie PDF) za po rednictwem strony internetowej Hydroportalu KZGW, pod 
adresem http://mapy.isok.gov.pl. 
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Tre  map ryzyka powodziowego 

Mapy ryzyka powodziowego stanowi  uzupe nienie map zagro enia powodziowego. Okre laj  one 
warto ci potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiaj  obiekty nara one na zalanie 
w przypadku wyst pienia powodzi o okre lonym prawdopodobie stwie wyst pienia. S  to obiekty, 
które pozwol  na ocen  ryzyka powodziowego w odniesieniu do zdrowia i ycia ludzi, rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego i dzia alno ci gospodarczej. Zgodnie z za eniami Dyrektywy Powodziowej 
ograniczenie skutków powodzi wobec tych obiektów decyduje o efektywno ci ca ego Planu 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym. 

W celu sporz dzenia map ryzyka powodziowego, na obszary przedstawione na mapach zagro enia 
powodziowego zosta y naniesione takie elementy jak: 

 szacunkowa liczba ludno ci zamieszkuj cej obszar zagro ony; 

 budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu spo ecznym (tj. szpitale, 
szko y, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) - dla których g boko  wody 
wynosi > 2 m oraz  < 2 m (graniczna warto  g boko ci wody – 2 m zosta a przyj ta 
w zwi zku z za onymi przedzia ami g boko ci wody i ich wp ywem na stopie  
zagro enia dla ludno ci i obiektów budowlanych); 

 obszary i obiekty zabytkowe; 

 obszary chronione tj. uj cia wód, strefy ochronne uj  wody, k pieliska, obszary 
ochrony przyrody; 

 potencjalne ogniska zanieczyszcze  wody w przypadku wyst pienia powodzi 
tj. zak ady przemys owe, oczyszczalnie cieków, przepompownie cieków, 
sk adowiska odpadów, cmentarze; 

 warto ci potencjalnych strat dla poszczególnych klas u ytkowania terenu, tj. tereny 
zabudowy mieszkaniowej, tereny przemys owe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, u ytki rolne, wody. 

Wersje kartograficzne map ryzyka powodziowego zosta y przygotowane w dwóch zestawach 
tematycznych: 

 negatywne konsekwencje dla ludno ci oraz warto ci potencjalnych strat 
powodziowych; 

 negatywne konsekwencje dla rodowiska, dziedzictwa kulturowego i dzia alno ci 
gospodarczej. 

Elementy, które powinny znajdowa  si  na mapach (oznaczenia, opis modeli, przedzia y g boko ci 
i pr dko ci wody itd.) opisane s  szczegó owo w rozporz dzeniu Ministra rodowiska, Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra 
Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagro enia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). 
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7.2 Dodatkowe analizy 
W ramach przygotowania PZRP, w oparciu o numeryczn  MZP i MRP przeprowadzono analizy 
dodatkowe b ce cennym ród em informacji i uzupe niaj ce jednocze nie wyniki analiz 
podstawowych. Wykaz dodatkowych analiz zawarto w punkcie 6.2. Wyniki tych analiz s  dost pne 
w Raporcie WBS 1.2.5.2 (Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów), poz. 2 Spisu 
literatury. 

7.3 Podsumowanie 
Na podstawie analizy map ryzyka powodziowego oraz analiz dodatkowych, opracowano zestaw 
podstawowych danych na temat ryzyka powodziowego w obszarze dorzecza Odry. 

W obszarze dorzecza Odry liczba mieszka ców na obszarach zagro enia powodziowego wynosi: 

 324 985 w obr bie obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), 

 148 679 w obr bie obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi 
jest rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), 

 22 092 w obr bie obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi 
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), 

 6357 w obr bie obszarów nara onych na zalanie w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wa u przeciwpowodziowego 

 28 624 w obr bie obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi od 
strony morza jest niskie i wynosi raz na 500 lat (H 0,2%), 

 21 221 w obr bie obszarów, na których prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi od 
strony morza jest rednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%). 

Najwi ksza liczba mieszka ców obszarów zagro enia powodziowego wyst puje w regionie wodnym 
rodkowej Odry. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej (art. 2 p. 2) oraz Prawa wodnego (art.9. ust.1 p.13c) 
„ryzyko powodziowe” oznacza kombinacj  prawdopodobie stwa wyst pienia powodzi i zwi zanych 
z powodzi  potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, rodowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz dzia alno ci gospodarczej (ustawa Prawo wodne 2001, Dyrektywa 2007/60/WE). 
Analiza map ryzyka zagro enia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego pozwoli a na 
wyznaczenie poziomów ryzyka w poszczególnych kategoriach oraz na okre lenie zintegrowanego 
poziomu ryzyka. Ryzyko powodziowe w uj ciu gmin w obszarze dorzecza Odry przedstawiono 
w tabeli poni ej. W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (zintegrowanego ryzyka 
powodziowego), z uwzgl dnieniem wyników otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, 
wykorzystano metod redniej wa onej z uwzgl dnieniem wspó czynników wagowych dla 
poszczególnych kategorii. 
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Tabela nr 7 Ryzyko powodziowe w uj ciu gmin w obszarze dorzecza Odry 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie i kategorii zagro enia 

Poziom ryzyka Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 
Zintegrowane 

ryzyko 
powodziowe 

Bardzo niski liczba 
gmin 332 484 612 220 214 

Niski liczba 
gmin 128 99 15 166 181 

Umiarkowany liczba 
gmin 96 38 7 117 11 

Wysoki liczba 
gmin 41 11 1 116 91 

Bardzo wysoki liczba 
gmin 41 6 2 18 41 

ród o: Opracowanie w asne 

W kolejnej tabeli przedstawiono informacje na temat zintegrowanego ryzyka powodziowego 
w odniesieniu do poszczególnych regionów wodnych. Z  analizy informacji zawartych w tej tabeli, 
wynika e najwi ksza liczba gmin z bardzo wysokim i wysokim poziomem zintegrowanego ryzyka 
powodziowym, znajduje si  w regionie wodnym rodkowej Odry. W regionie tym mie ci si  70,3% 
gmin z wysokim poziomem ryzyka i 73,2% gmin z bardzo wysokim poziomem ryzyka, zlokalizowanych 
w obszarze dorzecza Odry. 

Tabela nr 8 Zintegrowane ryzyko powodziowe w uj ciu gmin w regionach wodnych w 
obszarze dorzecza Odry  

Poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego 

Region wodny 
Dolnej Odry i 

Przymorza 
Zachodniego 

Region 
wodny Warty 

Region wodny 
rodkowej 

Odry 

Region 
wodny 

Górnej Odry 
Obszar 

dorzecza Odry 

Bardzo niski Liczba 
gmin 26 116 58 14 214 

Niski Liczba 
gmin 24 91 52 14 181 

Umiarkowany Liczba 
gmin 8 32 62 9 111 

Wysoki Liczba 
gmin 4 14 64 9 91 

Bardzo wysoki Liczba 
gmin 2 2 30 7 41 

ród o: Opracowanie w asne 

Dodatkowo w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego mieszcz  si  obszary 
zagro enia powodziowego od strony morza. Wysoki i bardzo wysoki poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego dotyczy odpowiednio 5 i 2 gmin. 

Uwzgl dniaj c wyniki analizy w odniesieniu do poszczególnych zlewni w obszarze dorzecza Odry 
stwierdzono, e bardzo wysoki i wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego dotyczy zlewni 
regionów wodnych rodkowej Odry i Górnej Odry. W regionach wodnych Warty i Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego nie stwierdzono zlewni o poziomie ryzyka powodziowego bardzo wysokim 
i wysokim. 

 w regionie wodnym rodkowej Odry wysoki poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego wyst pi  w zlewni Odry od Kana u Gliwickiego do Nysy yckiej oraz 
zlewniach Bobru, Nysy K odzkiej, Kaczawy. W pozosta ych zlewniach poziom 
zintegrowanego ryzyka powodziowego okre lono jako umiarkowany i niski. Jedynie 
w zlewni zy jako bardzo niski. 

 w regionie wodnym Górnej Odry w zlewni Górnej Odry uzyskano bardzo wysoki 
poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego, z kolei w zlewni K odnicy i Kana u 
Gliwickiego poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego umiarkowany. 
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 w regionie wodnym Warty, umiarkowany poziom zintegrowanego ryzyka 
powodziowego wyst pi  w zlewniach Górnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki oraz 
zlewni Noteci Pradoliny Toru sko-Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej 
Warty. W pozosta ych zlewniach uzyskano zintegrowany poziomy ryzyka niski 
i bardzo niski. 

 w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego umiarkowany poziom 
zintegrowanego ryzyka powodziowego wyst pi  w zlewni Iny. W zlewniach Wieprzy 
oraz Odry od Warty do uj cia Roztoki Odrza skiej uzyskano niski poziom 
zintegrowanego ryzyka powodziowego, a w pozosta ych zlewniach - bardzo niski. 

W odniesieniu do ryzyka powodziowego od strony morza, w regionie wodnym Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego, bardzo wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego wyst puje 
w zlewni Zalewu Szczeci skiego, natomiast ni szy poziom – umiarkowany, wyst puje w zlewniach 
Wieprzy oraz Iny. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w oparciu o informacje zawarte na mapie ryzyka 
powodziowego, uzyskano dane o warto ciach strat powodziowych dla obszarów zagro enia 
powodziowego o prawdopodobie stwie p=10%, p=1%, p=0,2%, obszarów zagro onych powodzi  
w wyniku awarii wa u przeciwpowodziowego (W) oraz p=1%, p=0,2% i pasa technicznego (PT) od 
strony morza, w podziale na gminy.  

 na obszarze regionu wodnego rodkowej Odry w ponad 260 gminach odnotowano 
potencjalne straty (dla scenariusza 0,2%  to 265 gmin, dla scenariusza 1% - 
263 gminy i dla scenariusza 10% - 262 gminy). Straty dla gmin w tym regionie 
wodnym w wysoko ci powy ej 1 mln z  wyst puj  w: 197 gminach/miastach 
(dla scenariusza 0,2%), 177 gminach/miastach (dla scenariusza 1%) 
i 103 gminach/miastach (dla scenariusza 10%). 

 w regionie wodnym Warty ponad 250 gmin zagro onych jest powodzi . Straty 
wyst puj  w 256 gminach (dla scenariusza 0,2%) i 253 (dla scenariusza 1% i 10%). 
Straty dla gmin w tym regionie wodnym w wysoko ci powy ej 1 mln z  wyst puj  w: 
114 gminach/miastach (dla scenariusza 0,2%), 95 gminach/miastach (dla scenariusza 
1%) i 53 gminach/miastach (dla scenariusza 10%). 

 w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zagro onych powodzi  s  
64 gminy. Straty dla gmin w tym regionie wodnym w wysoko ci powy ej 1 mln z  
wyst puj  w: 29 gminach/miastach (dla scenariusza 0,2%), 26 gminach/miastach 
(dla scenariusza 1%) i 15 gminach/miastach (dla scenariusza 10%). W przypadku 
zagro enia od strony morza potencjalnymi stratami obj tych jest 23 gminy.  

 na obszarze regionu wodnego Górnej Odry w 50 gminach odnotowano potencjalne 
straty. Straty dla gmin w tym regionie wodnym w wysoko ci powy ej 1 mln z  
wyst puj  w: 36 gminach/miastach (dla scenariusza 0,2%), 33 gminach/miastach 
(dla scenariusza 1%) i 30  gminach/miastach (dla scenariusza 10%). 

 

Analizy przeprowadzone na podstawie map zagro enia i ryzyka powodziowego pozwoli y obliczy  
warto ci redniorocznych strat (AAD) dla zlewni i regionów wodnych obszaru dorzecza Odry. Poni ej 
przedstawiono warto ci redniorocznych strat (AAD) w obszarze dorzecza Odry, zagregowane do 
obszarów regionów wodnych. 
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Tabela nr 9 rednie roczne straty powodziowe (AAD) [mln z ] w regionach wodnych 
obszaru dorzecza Odry 

Region wodny AAD [mln z ] 
(wg zwaloryzowanych cen z 2014 r.) 

Górnej Odry 158 

rodkowej Odry 334 

Warty 65 
Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego 78 

cznie 635 
ród o: Opracowanie w asne 

Regionem wodnym, w którym warto ci redniorocznych strat (AAD) osi ga zdecydowanie najwy sz  
warto  jest region wodny rodkowej Odry. 
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8 Analiza obecnego systemu zarz dzania ryzykiem 
powodziowym 

8.1 Programy ochrony przed powodzi  
Administracja pa stwowa i samorz dowa, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 
2001r., zobowi zana jest realizowa  zadania zwi zane z ochron  przeciwpowodziow . Wi e si  to 
m.in. z wykonywaniem dokumentacji planistyczno-programowych. Organy administracji rz dowej 
i samorz dowej opracowuj  dokumenty o charakterze programów – strategii, stanowi ce podstaw  do 
realizacji inwestycji lub dzia  bezinwestycyjnych, w tym tak e z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej.  

ród em informacji do przeprowadzonych analiz w ramach PZRP na temat planowanych dzia  
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej by y m.in.: 

1. MasterPlany dla obszarów dorzeczy Wis y i Odry; 
2. programy krajowe; 
3. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko; 
4. operacyjne programy ochrony przed powodzi  dla województw; 
5. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla województw; 
6. programy ma ej retencji dla województw; 
7. inne projekty, programy, analizy, koncepcje, sformu owane w celu budowy, modernizacji lub 

remontu urz dze  wodnych s cych ochronie przeciwpowodziowej. 

MasterPlany s  dokumentami o strategicznym i nadrz dnym znaczeniu dla wszystkich istniej cych 
w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych. Nadrz dny  charakter  tego  
dokumentu  polega  na  konieczno ci  uchylenia dotychczas  funkcjonuj cych  dokumentów  
planistycznych  na  rzecz  MasterPlanów. Konieczno  opracowania MasterPlanów wynika z ustale  
z Komisj  Europejsk , które doprowadzi y do przyj cia przez Polsk  „Planu dzia ania w zakresie 
planowania strategicznego w gospodarce wodnej" (uchwa a Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013r. 
nr 118/2013). MasterPlany stanowi  uzupe nienie obowi zuj cych Planów Gospodarowania Wodami 
do czasu ich aktualizacji w 2015 r. Dokumentem m. in. uj tym w MasterPlanie dla obszaru dorzecza 
Odry jest wieloletni Program Odra 2006. Ramy organizacyjne i finansowe programu okre la ustawa 
z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. 
z 2001r. Nr 98, poz. 1067 z pó n. zm.).  

W ubieg ych latach, oprócz wymienionych planów/programów kompleksowych, powsta o wiele 
opracowa  o charakterze strategicznym, programowym, koncepcyjnym i analitycznym, które tworz  
znakomit  baz  do opracowania Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym. W latach 2001-2008 
dyrektorzy RZGW opracowali i zatwierdzili 29 studiów ochrony przeciwpowodziowej obejmuj cych 
wi kszo  istotnych z punktu ochrony przeciwpowodziowej zlewni.  

Ponadto Dyrekcja Generalna Lasów Pa stwowych opracowa a dwa projekty zwi zane 
z podnoszeniem bezpiecze stwa powodziowego poprzez zwi kszanie naturalnej retencji w lasach: 

 „Zwi kszanie mo liwo ci retencyjnych oraz przeciwdzia anie powodzi i suszy 
w ekosystemach le nych na terenach nizinnych”, 

 „Przeciwdzia anie skutkom odp ywu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwi kszenie retencji i utrzymanie potoków oraz zwi zanej z nimi infrastruktury 
w dobrym stanie”. 
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Wojewodowie maj  za zadanie opracowywa  dwa dokumenty: 

 „Ocen  stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla województwa” 

 „Operacyjne programy ochrony przed powodzi  dla województwa”.  

Administracja samorz dowa szczebla wojewódzkiego ma za zadanie opracowanie dla 
poszczególnych województw Programów ma ej retencji. Nie s  to programy ograniczone wy cznie do 
ochrony przeciwpowodziowej. Powód  jest tylko jednym z zada  jakie stawia si  planowanym 
obiektom obok zaopatrzenia w wod , energetyki wodnej, zaspokojeniu potrzeb rolnictwa i rekreacji.  

Istniej ce plany i programy koncentruj  si  na etapie prewencji i ochrony, a proponowane rozwi zania 
skupiaj  si  na jednej grupie dzia  maj cej na celu ograniczanie zagro enia powodziowego. 
Spo ród 1 455 analizowanych dzia  1 408 odnosi si  w nie do tego celu, przy czym wi kszo  
z tych dzia  to techniczne (strukturalne) rodki ochrony przed powodzi . Pozosta e cele zarz dzania 
ryzykiem powodziowym maj  przypisane najwy ej po kilka, kilkana cie dzia , przy czym adne 
z nich nie odnosi si  do ograniczania wra liwo ci spo eczno ci i obiektów. Podobnie, nie s  
przedmiotem proponowanych dzia  zadania zmierzaj ce do unikania lub ograniczania wzrostu 
zagospodarowania na obszarach o niskim zagro eniu.  

W poni szej tabeli przedstawiono analiz  ww. dokumentów w zakresie zawarto ci dzia  maj cych 
na celu ograniczenie zagro enia powodziowego przyj tych w Metodyce PZRP. 

Tabela nr 10 Przypisanie dzia  zawartych w planach i programach z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej do przyj tych w Metodyce PZRP celów zarz dzania 
ryzykiem powodziowym 

Cele podstawowe Cele szczegó owe 
Sumaryczna liczba 

dzia  dot. celu 
szczegó owego 

Unikanie zwi kszenia 
ryzyka (etap prewencji) 

Utrzymanie istniej cej zdolno ci retencyjnej zlewni 11 

Unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 
zagro enia i obszarach chronionych wa ami 4 

Unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim zagro eniu 0 

Ograniczanie istniej cego 
ryzyka (etap prewencji 
i ochrony) 

Ograniczanie istniej cego zagro enia powodziowego 1 408 
Ograniczanie istniej cego zagospodarowania  1 
Ograniczanie wra liwo ci obiektów i spo eczno ci 0 

Ograniczanie skutków 
w czasie powodzi (etap 
przygotowania) 

Poprawa prognozowania i ostrzegania  7 

Poprawa skuteczno ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych 4 

Ograniczanie skutków po 
powodzi oraz wnioski 
(etap odbudowy i analiz) 

Poprawa skuteczno ci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi 2 

Poprawa skuteczno ci analiz popowodziowych 14 

ród o: MGGP, IMGW-PIB, „Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów 
zarz dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, Kraków 2013r., na zlecenie KZGW) 

Wymienione wy ej Programy, jako nieodpowiadaj ce celom Dyrektywy Powodziowej, poddano 
nowym procedurom zgodnym z zapisami Dyrektywy Powodziowej. Inwestycje zawarte w tych 
Programach zostan  przyj te do realizacji je li przejd  wymagane procedury (MasterPlany, Plany 
Gospodarowania Wodami oraz ich aktualizacja, Plany Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym).   

Wsparcie dla realizacji dzia  nietechnicznych ma kluczowe znaczenie w aspekcie ograniczenia 
ryzyka wyst pienia powodzi. Dzia ania te stanowi  rozwi zanie bardziej korzystne ze wzgl du na 
zasadno  ekonomiczn  czy trwa  funkcjonowania. Nale y pami ta , e musz  by  prowadzone 
w sposób interdyscyplinarny z wykorzystaniem dokumentacji planistyczno – programowych. W wy ej 
wymienionych Planach i Programach inwestycje nietechniczne zawarte s  w niewystarczaj cym 
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stopniu. PZRP zamierza wprowadzi  zmian  jako ciow  do zarz dzania ryzykiem powodziowym 
eksponuj c dzia ania nietechniczne jako preferowane dzia ania ograniczaj ce ryzyko powodziowe.  

 

8.2 Techniczne rodki ochrony 
przeciwpowodziowej i ich stan techniczny 

Stan techniczny, a co za tym idzie poziom bezpiecze stwa budowli pi trz cych w Polsce jest 
zró nicowany. O ile w lepszym stanie (i stan ten ulega systematycznej poprawie) znajduj  si  budowle 
stale pi trz ce wod , to w znacznie gorszym stanie technicznym znajduj  si  budowle okresowo 
pi trz ce wod  (g ównie wa y przeciwpowodziowe). Wynika to g ównie z okresu eksploatacji tych 
budowli oraz niewystarczaj cych rodków finansowych na ich naprawy, przebudowy i utrzymanie. 

Wed ug raportu G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego za rok 2013 „Stan bezpiecze stwa budowli 
pi trz cych wod  w Polsce” szacuje si , e w Polsce jest u ytkowanych oko o 100 tys. obiektów 
budownictwa wodnego pi trz cych wod  ( cznie z melioracjami szczegó owymi), do których zalicza 
si  g ównie: zapory ziemne i betonowe, jazy, przelewy, luzy eglugowe, elektrownie wodne i wrota 
przeciwpowodziowe. Oprócz tego istniej  budowle okresowo pi trz ce wod  s ce g ównie ochronie 
przeciwpowodziowej, do których nale  m.in.: wa y przeciwpowodziowe (o cznej d ugo ci ponad 
8 500 km), wielofunkcyjne zbiorniki wodne, suche zbiorniki wodne, przepompownie. 

Raport za rok 2013 zawiera równie  oceny stanu bezpiecze stwa poszczególnych budowli, które 
opracowane zosta y na podstawie analizy materia ów zawieraj cych cz stkowe ich oceny. Ocena 
dotyczy a: 

 3619 budowli hydrotechnicznych, w tym: 313 zapór; 353 zbiorników wodnych; 
2292 jazów; 123 luz eglugowych; 433 elektrowni wodnych; 

 6965,6 km obwa owa  rzek. 

W Raporcie stwierdza si , e na koniec 2013 r. spo ród 3 619 budowli stale pi trz cych wod  
poddanych ocenie stanu technicznego i bezpiecze stwa - 54 stanowi lub mo e stanowi  zagro enie 
bezpiecze stwa ludzi i mienia, za  w stosunku do wa ów przeciwpowodziowych tj. obiektów okresowo 
pi trz cych wod  – zosta y zg oszone zastrze enia do 3 611,763 km, co stanowi ok. 51,86% 
wszystkich kontrolowanych w 2013r. odcinków wa ów. 

Zdecydowan  wi kszo  budowli zagra aj cych lub mog cych zagra  bezpiecze stwu stanowi  
budowle ni szych klas. 

Inn  instytucj  kontroluj  stan bezpiecze stwa budowli pi trz cych (w tym tworz cych infrastruktur  
przeciwpowodziow ) jest Pa stwowa S ba do spraw Bezpiecze stwa Budowli Pi trz cych 
(PSBBP). „Raport o stanie bezpiecze stwa budowli pi trz cych wod  w Polsce wg stanu na 
31 grudnia 2013r.” zosta  opracowany na podstawie oceny wykonanej przez Pa stwow  S  do 
spraw Bezpiecze stwa Budowli Pi trz cych - OTKZ oraz na podstawie ocen i protoko ów z kontroli 
budowli pi trz cych, uzyskanych od administratorów budowli. 

W dorzeczu Odry 4 zbiorniki przeciwpowodziowe (11%) uznano za mog ce zagra  bezpiecze stwu. 
Dwa z nich zalicza si  do obiektów I i II klasy.  

Cztery z 14 zbiorników suchych w dorzeczu Odry zalicza si  do budowli klasy II. Dla 3 spo ród nich 
PSBBP dokona o oceny stanu technicznego i stanu bezpiecze stwa. Pozosta e 10 zbiorników 
suchych stanowi  budowle klasy III i IV – ich administratorzy nie maj  obowi zku prawnego 
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przekazywania ocen stanu technicznego do PSBBP. Wszystkie poddane ocenie budowle tworz ce 
zbiorniki suche, s  w stanie niezagra aj cym bezpiecze stwu. 

Oceny stanu polderów wykonywane by y poza PSBBP i mimo, e dotyczy y one m.in. budowli klasy 
I i II, nie by y przekazywane przez administratorów tych budowli do PSBBP. W dorzeczu Odry, 
w obszarze dzia ania RZGW Gliwice i Wroc aw zidentyfikowano 13 polderów z 44 budowlami. Pi  
budowli (11%) uznano za budowle zagra aj ce bezpiecze stwu, natomiast 9 (20%) za budowle 
mog ce zagra  bezpiecze stwu. 

W Polsce ogólna d ugo  wa ów przeciwpowodziowych klasy I i II wynosi 3621,3 km. Zgodnie 
z ustaw  Prawo budowlane, ich administratorzy/w ciciele maj  ustawowy obowi zek okresowej 
oceny stanu technicznego i stanu bezpiecze stwa. W latach 2009-2013 badaniami dla potrzeb oceny 
stanu technicznego i stanu bezpiecze stwa obj to 51% d ugo ci wa ów klasy I i klasy II, 
pozostaj cych w administracji ZMiUW. Z ocenionych 316 odcinków - 49% to zagra aj ce 
bezpiecze stwu, a 36% to mog ce zagra  bezpiecze stwu. W przypadku wa ów w administracji 
RZGW badaniami dla potrzeb oceny stanu technicznego i stanu bezpiecze stwa obj te by y zarówno 
wa y klasy I i II, jak i ni szych klas. Ze zbadanych i ocenionych 39 odcinków - 46% oceniono jako 
zagra aj ce bezpiecze stwu, a 38% jako mog ce zagra  bezpiecze stwu.  

Stan ten jest wynikiem wieloletnich zaniedba  i niedofinansowania gospodarki wodnej. W PZRP 
oszacowano wielko rodków niezb dnych na remonty infrastruktury przeciwpowodziowej 
w obszarze dorzecza Odry na poziomie ok. 90 mln z  rocznie. S  to koszty remontów istniej cej 
infrastruktury przeciwpowodziowej, natomiast koszty o charakterze odtworzeniowym zosta y uj te 
w ramach dzia  przewidzianych w wariancie technicznym. 

 

8.3 Nietechniczne rodki ochrony 
przeciwpowodziowej 

8.3.1 Monitoring, prognozowanie i ostrzeganie 

System prognoz i ostrze  hydrologicznych i meteorologicznych wchodzi w sk ad krajowego systemu 
zarz dzania kryzysowego. Krajowy system zarz dzania kryzysowego w obr bie hydrologii 
i meteorologii mo na w uproszczeniu rozdzieli  mi dzy IMGW – PIB w zakresie prognoz i ostrze , 
oraz organy pa stwowe w zakresie zarz dzania i reagowania. 

Pa stwow  s  Hydrologiczno-Meteorologiczn  pe ni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Pa stwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest zapewnienie os ony hydrologiczno-meteorologicznej 
rozumianej jako zespó  czynno ci polegaj cych na wykonywaniu i udost pnianiu prognoz 
meteorologicznych oraz hydrologicznych, maj cych na celu informowanie spo ecze stwa 
i administracji publicznej o zjawiskach meteorologicznych oraz hydrologicznych, a tak e ostrzeganie 
przed nimi. System prognoz i ostrze  realizowany w ramach Pa stwowej S by Hydrologiczno 
Meteorologicznej (PSHM), który podzielony jest na dwa podsystemy: Centrum Hydrologicznej Os ony 
Kraju IMGW-PIB i Centrum Meteorologicznej Os ony Kraju IMGW-PIB, w których ramach dzia aj  
Biura Prognoz Hydrologicznych (BPH) i Meteorologicznych (BPM). Rol  koordynatora os ony 
meteorologicznej pe ni Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Koordynacj  
dzia alno ci biur prognoz meteorologicznych w sytuacjach awaryjnych i w warunkach ekstremalnych, 
zwi zanych z prognozowanymi lub wst puj cymi zjawiskami meteorologicznymi zajmuje si  Centrum 
Nadzoru Operacyjnego PSHM (CNO PSHM). CNO PSHM wykonuje równie  dzia ania zwi zane 
z informowaniem kierownictwa IMGW-PIB oraz centralnych organów administracji pa stwowej 
o przebiegu i prognozowanym rozwoju gro nych zjawisk meteorologicznych. Biura Prognoz 
Hydrologiczne i Meteorologiczne, dzia aj  w oparciu o rejony os ony, w przypadku hydrologii, oparte 
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o podzia  zlewniowy i zlewnie rzeczne, a meteorologii o podzia  administracyjny kraju i województwa. 
Rejony os ony hydrologicznej i meteorologicznej nie pokrywaj  si  z regionami wodnymi 
wykorzystywanymi w zarz dzaniu gospodark  wodn . 

Obecnie w Polsce w ramach IMGW-PIB dzia a ponad 1 000 telemetrycznych stacji pomiarowo-
obserwacyjnych meteorologicznych i hydrologicznych. Dane uzyskiwane operacyjnie z telemetrycznej 
sieci pomiarowo-obserwacyjnej s  podstaw  dla prowadzenia os ony hydrologiczno-meteorologicznej 
obszaru Polski. Sie  telemetrycznych stacji sk ada si  z :  

 stacji synoptycznych I rz du, 

 stacji synoptycznych II rz du, 

 stacji klimatologicznych III rz du, 

 stacji klimatologicznych IV rz du, 

 stacji opadowych V rz du, 

 stacji wodowskazowych I rz du, 

 stacji wodowskazowych II rz du 

Ka demu rz dowi stacji pomiarowo-obserwacyjnej przypisany jest odpowiedni do rangi zakres 
obserwacji i pomiarów w tym przekazywanych operacyjnie wodowskazowych i opadowych obserwacji 
manualnych. W sk ad systemu detekcji zjawisk hydrometeorologicznych realizowanych przez  
IMGW-PIB wchodzi tak e system radarów meteorologicznych, system detekcji wy adowa  
atmosferycznych jak równie  system produktów satelitarnych. 

Sie  pomiarowa IMGW, pracuj ca na potrzeby os ony przeciwpowodziowej, sk ada si  g ównie 
ze standardowych sygnalizuj cych posterunków opadowych i hydrometrycznych (wodowskazowych). 
Wyj tkiem jest dorzecze Górnej Wis y, gdzie od 1995 roku wykorzystywana jest tak e automatyczna 
sie  telemetryczna - system VISTEL. Informacja z sieci posterunków sygnalizuj cych dociera 
w normalnych warunkach drog  radiow  lub telefoniczn  do Biur Prognoz IMGW jeden lub trzy razy 
na dob  i jest ona przekazywana przez obserwatorów na podstawie wykonanych przez nich 
obserwacji i pomiarów. Nowoczesne modele hydrologiczne wymagaj  mo liwie cz stej aktualizacji 
danych. Mo na to zapewni  jedynie poprzez automatyzacj  sieci obserwacyjno-pomiarowej. 

Województwa oraz znajduj ce si  w nich subregiony (cz  województwa obejmuj ca kilka powiatów 
 krain  geograficzn ) os aniane s  przez wyznaczone biuro prognoz meteorologicznych  

IMGW-PIB. Prognozy s  opracowywane na obszar kraju i poszczególne województwa, natomiast 
ostrze enia meteorologiczne mog  by  wydawane odr bnie dla ka dego województwa lub 
subregionu. Wyró niono 79 subregionów, pokrywaj c ca y obszar Polski. Granice obszarów 
os anianych przez poszczególne biura prognoz meteorologicznych nie pokrywaj  si  z granicami 
regionów wodnych. Opracowywane s  prognozy krótkoterminowe na 48 godzin i rednioterminowe na 
120 godzin.  

Ostrze enia meteorologiczne opracowywane s  niezale nie od prognoz meteorologicznych. 
Ostrze enie meteorologiczne jest to prognoza warunków pogodowych sprzyjaj cych wyst pieniu 
gro nego zjawiska ze wskazanym nat eniem w przewidywanym czasie i miejscu. Ma na celu 
wcze niejsze poinformowanie spo ecze stwa, organów pa stwowych, s b odpowiedzialnych za 
bezpiecze stwo ludzi oraz prowadzenie akcji ratunkowych i zabezpieczaj cych dzia anie w czasie 
trwania i usuwania skutków gro nych zjawisk atmosferycznych. Je li prognoza daje du  pewno , 
e zostan  przekroczone warto ci progowe specyficzne dla danego zagro enia (np. wielko  opadów, 

pr dko  wiatru itd.) BPM opracowuje i wysy a ostrze enia meteorologiczne. Ostrze enie 
meteorologiczne przesy ane do odbiorcy posiada sta y ustalony format. Zawiera równie  cz  
w formie depeszy SMS, która mo e by  przekazywana dalszej dystrybucji przez s by dy urne 



 
Analiza obecnego systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym 
 

 

77 
77 

Centrum Zarz dzania Kryzysowego (CZK). W celu realizacji przez s  prognoz meteorologicznych 
programu regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), depesza ostrze enie meteorologiczne zawiera 
informacj  SMS, która jest przekazywana przez s by dy urne CZK do telewizji i prezentowana na 
pasku informacyjnym. 

Os on  hydrologiczn  kraju prowadz  okre lone jednostki organizacyjne IMGW-PIB. Wszystkie 
produkty przygotowywane przez te jednostki s  przekazywane do odbiorców na poziomie krajowym 
i regionalnym (województwo, powiat, gmina). Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM w Warszawie 
przekazuje informacje do centralnych organów administracji publicznej, m.in. do prezydenta kraju, 
premiera, do poszczególnych ministerstw czy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony 
Ludno ci. Natomiast biura prognoz hydrologicznych przekazuj  produkty hydrologiczne do centrów 
zarz dzania kryzysowego na poziomie województw, niekiedy do powiatów i gmin oraz do wszystkich 
odbiorców zdefiniowanych w prawie. Ka dy rejon os aniany jest przez jedno z trzech biur prognoz 
hydrologicznych IMGW-PIB. Ze wzgl du na to, e rejony os ony s  du ymi obszarami 
o zró nicowanych charakterach zlewni, wyró niono w nich mniejsze jednostki - podrejony 
hydrologiczne. Podrejony os aniane s  przez, wyodr bnione w strukturze biur, sekcje hydrologii 
operacyjnej. 

Do podstawowych produktów przekazywanych przez biura prognoz hydrologicznych i Centrum 
Nadzoru Operacyjnego PSHM w normalnym stanie hydrologicznym nale : 

 komunikaty hydrologiczne; 

 biuletyny hydrologiczne; 

 prognozy hydrologiczne na podstawowe profile wodowskazowe. 

Do podstawowych produktów przekazywanych w stanie zagro enia i alarmu hydrologicznego, oprócz  
produktów przekazywanych w stanie normalnym, nale : 

 Informacje o niebezpiecznym zjawisku oraz ostrze enia hydrologiczne; 

 prognozy hydrologiczne na dodatkowe profile wodowskazowe; 

 prognozy kulminacji fali wezbraniowej (m.in. wysoko  i czas trwania). 
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Rysunek nr 14 Schemat sygnalizacji przeciwpowodziowej 

 
ród o: Opracowanie w asne 

 

8.3.2 Reagowanie na powód  i zarz dzanie kryzysowe 

Poj cie zarz dzania kryzysowego zawiera w sobie zarówno przedsi wzi cia zapobiegawcze 
i przygotowawcze, jak i reagowanie, a nast pnie przedsi wzi cia zwi zane z odbudow . W celu 
realizacji zada  z zakresu planowania cywilnego organy administracji publicznej zobowi zane s  do 
sporz dzania okre lonej dokumentacji planistycznej, w tym Planów zarz dzania kryzysowego. Plany 
zarz dzania kryzysowego opracowuje si  na poziomie kraju, województwa, powiatu i gminy.  

System bezpiecze stwa i ochrony ludno ci w Polsce obejmuje: 

 Krajowy System Ratowniczo–Ga niczy 

 System Pa stwowego Ratownictwa Medycznego 

 Obron  cywiln  
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Rysunek nr 15 System zarz dzania kryzysowego w kraju 

 

ród o: Opracowanie w asne 

Organami w ciwymi w sprawach gospodarowania wodami s : 

 minister w ciwy do spraw gospodarki wodnej; 

 Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji 
rz dowej, nadzorowany przez ministra w ciwego do spraw gospodarki wodnej; 

 dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej - jako organ administracji rz dowej 
niezespolonej, podlegaj cy Prezesowi Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej; 

 wojewoda; 

 organy jednostek samorz du terytorialnego. 

Ka dy z tych organów wykonuje okre lone zadania zwi zane z ochron  przed zagro eniem 
powodziowym.  

Centralnym organem administracji rz dowej w ciwym w sprawach gospodarowania wodami, 
a w szczególno ci w sprawach zarz dzania wodami oraz korzystania z wód jest Prezes Krajowego 
Zarz du Gospodarki Wodnej. 

Organem administracji rz dowej niezespolonej w ciwym w sprawach gospodarowania wodami 
w regionie wodnym jest dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej.  

W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa, zwi zanym z gospodark  wodn , dyrektor 
regionalnego zarz du realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarz du zadania zwi zane 
z utrzymaniem wód lub urz dze  wodnych oraz pe ni funkcje inwestora w zakresie gospodarki wodnej 
w regionie wodnym. 

W celu zapewnienia prawid owego gospodarowania wodami, w tym w szczególno ci ochrony zasobów 
wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzi , uzgodnienia z w ciwym dyrektorem 
regionalnego zarz du gospodarki wodnej wymagaj : studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany oraz decyzje o warunkach zabudowy, 
strategia rozwoju województwa w zakresie m.in. kszta towania zagospodarowania i u ytkowania 
terenami zagro onymi powodzi , obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych i obszarów 
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi. 
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Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególno ci: 
zapewnia wspó dzia anie wszystkich organów administracji rz dowej i samorz dowej dzia aj cych 
w województwie i kieruje ich dzia alno ci  w zakresie zapobiegania zagro eniu ycia, zdrowia lub 
mienia, a tak e zapobiegania kl skom ywio owym i innym nadzwyczajnym zagro eniom oraz 
zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach okre lonych w odr bnych ustawach, dokonuje oceny 
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony 
przed powodzi  oraz og asza i odwo uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy . 

Powiat (miasto na prawach powiatu) wykonuje okre lone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagro eniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska. Do wy cznej w ciwo ci rady powiatu (rady 
miasta na prawach powiatu) nale y dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
powiatu. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) opracowuje plan operacyjny ochrony przed 
powodzi  oraz og asza i odwo uje pogotowie oraz alarm przeciwpowodziowy. 

Do zada  w asnych gminy nale  m.in. sprawy porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpo arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa enia i utrzymania gminnego 
magazynu przeciwpowodziowego. Do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y uchwalanie studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje plan 
operacyjny ochrony przed powodzi  oraz og asza i odwo uje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. 

Samorz d województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim okre lone ustawami, 
m.in. w zakresie gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególno ci 
wyposa enia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Marsza ek województwa 
wykonuje prawa w cicielskie w stosunku do niektórych wód publicznych stanowi cych w asno  
Skarbu Pa stwa. Do zada  marsza ka województwa nale y tak e: 

 programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urz dze  melioracji 
wodnych szczegó owych, urz dze  melioracji wodnych podstawowych oraz 
utrzymywanie urz dze  melioracji wodnych podstawowych;  

 prowadzenie ewidencji ródl dowych wód powierzchniowych, stanowi cych w asno  
publiczn , istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a tak e 
ewidencji urz dze  melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. 

 

Istotnym elementem systemu zarz dzania kryzysowego jest planowanie cywilne. Zadania z tym 
zwi zane obejmuj : 

 przygotowanie planów zarz dzania kryzysowego; 

 przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych; 

 przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezb dnych do wykonania zada  uj tych 
w planie zarz dzania kryzysowego; 

 utrzymywanie baz danych niezb dnych w procesie zarz dzania kryzysowego; 

 przygotowanie rozwi za  na wypadek zniszczenia lub zak ócenia funkcjonowania 
infrastruktury krytycznej; 

 zapewnienie spójno ci mi dzy planami zarz dzania kryzysowego a innymi planami 
sporz dzanymi w tym zakresie przez w ciwe organy administracji publicznej, 
których obowi zek wykonania wynika z odr bnych przepisów. 

 



 
Analiza obecnego systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym 
 

 

81 
81 

8.3.3 Praktyka planowania przestrzennego 

W Polsce po powodzi w 1997 roku zdecydowano si  na wprowadzenie zakazu lokalizowania 
jakichkolwiek obiektów na terenach zagro onych powodzi . Ten kategoryczny zakaz by  i nadal jest 
agodzony poprzez fakt, e wchodzi w ycie dopiero w momencie opracowania przez samorz d 
gminny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy wydawaniu dokumentów 
zezwalaj cych na zabudow . Ustawa Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z pó n. zm.) 
wprowadza 30 miesi czny termin zmodyfikowania istniej cych ju  dokumentów po przekazaniu przez 
dyrektorów RZGW map zagro enia powodziowego i map ryzyka powodziowego. W zwi zku 
z powy szym, zgodnie z ww. ustaw , wszystkie  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  
publicznego  lub  decyzje  o  warunkach  zabudowy  na  obszarach wykazanych  na  mapach  
zagro enia  powodziowego b   uwzgl dnia   poziom zagro enia powodziowego wynikaj cy 
z wyznaczenia tych obszarów. 

Warto zaznaczy , e wed ug ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym za spadek warto ci gruntu lub ograniczenie sposobu dotychczasowego jego 

ytkowania, spowodowane przez uchwalenie planu miejscowego, wymagana jest wyp ata 
odszkodowania lub wykupienie gruntu przez gmin , co obejmuje tak e sytuacj  zmiany przeznaczenia 
terenów w wyniku wprowadzenia do planu map zagro enia powodziowego. Stanowi to jedn  
z kluczowych przyczyn braku planów, obok braku wsparcia finansowego bud etów gmin przez bud et 
centralny w zakresie kosztów opracowania miejscowych planów, a czasem tak e studiów 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  

Konsekwencj  wprowadzenia do miejscowych planów obszarów bezpo redniego zagro enia 
powodzi  jest zakaz budowy wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych (mieszkalnych i u ytkowych) 
oraz prowadzenia prac, które mog  utrudnia  przep yw wód. Z bada  ankietowych1 wynika, e 
spo ród gmin, które otrzyma y z RZGW studia ochrony przeciwpowodziowej 47% gmin (157 gmin), 
wprowadzi o ograniczenia w budowie obiektów publicznych, 55% (185 gmin) zakaz budowy budynków 
mieszkalnych, za  38% gmin (128 gmin) zakaz budowy obiektów, których zalanie mo e by  szkodliwe 
dla rodowiska.  

Cz  gmin, która nie otrzyma a studium z RZGW (411 gmin – 55%) wyznaczy a sama strefy zalewów 
i wprowadza zakazy budowy obiektów publicznych, prywatnych i szkodz cych rodowisku 
(odpowiednio 36%, 28%, 38% gmin w stosunku do tych, które zdeklarowa y, e maj  na swoim terenie 
powodzie i podtopienia).   

8.3.4 Retencja naturalna, ma a retencja 

W Polsce zaawansowane s  prace nad popraw  retencji naturalnej. Szczególnie istotne w zakresie 
programowania zwi kszania retencji w zlewni s  dokumenty, których celem g ównym jest zwi kszenie 
retencji: 

 Wojewódzkie programy ma ej retencji opracowywane i realizowane przez urz dy 
marsza kowskie 

 „Zwi kszanie mo liwo ci retencyjnych oraz przeciwdzia anie powodzi i suszy 
w ekosystemach le nych na terenach nizinnych” - program opracowany i realizowany 
przez Dyrekcj  Generaln  Lasów Pa stwowych  

 „Przeciwdzia anie skutkom odp ywu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwi kszenie retencji i utrzymanie potoków oraz zwi zanej z nimi infrastruktury 

                                                   

1 Badania ankietowe prowadzone w 2013 w ród gmin, na których terenie znajduj  si  obszary zdefiniowane jako ONNP ( ród o: „Analiza 
obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby opracowania planów zarz dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i 
regionów wodnych. Raport Ko cowy”, KZGW, Kraków 2013) 
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w dobrym stanie” - program opracowany i realizowany przez Dyrekcj  Generaln  
Lasów Pa stwowych. 

Podstawowymi obiektami przewidywanymi do retencjonowania wód w wojewódzkich programach 
ma ej retencji s  ma e zbiorniki wodne (o pojemno ci nie przekraczaj cej 5,0 mln m3), których 
konieczno  lokacji uwzgl dniono w 95% województw. Retencja korytowa (zbiorniki liniowe – budowa 
pi trze  na kana ach i ciekach podstawowych) uwzgl dniana by a w 85% programów. Znacznie 
mniejszy udzia  maj  podpi trzenia jezior planowane w 31% programów. Propozycja zalesie  by a 
rozpatrywana w 10% programów, a agromelioracji (zwi kszenie retencji glebowej) – w 5%. Do 2015r. 
wojewódzkie programy rozwoju ma ej retencji przewidywa y budow  zbiorników o pojemno ci 860 mln 
m3 (oko o 48 mln m3 rocznie). W wi kszo ci przypadków podstawowym przeznaczeniem zbiorników 
by o ochrono przeciwpowodziowa, zaspokojenie potrzeb rolnictwa, rekreacja oraz hodowla ryb. 

Celem projektu „Zwi kszanie mo liwo ci retencyjnych oraz przeciwdzia anie powodzi i suszy 
w ekosystemach le nych na terenach nizinnych” jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na 
obszarach administrowanych przez Lasy Pa stwowe. Dzia ania zaplanowane w projekcie b  
prowadzone tak, aby dostosowa  warunki do istniej cego stanu ekosystemu le nego lub stymulowa  
popraw  stanu przyrodniczego i zwi kszenie ró norodno ci biologicznej. Projekt obejmuje 
ekosystemy nizinne ca ego kraju. Na obecnym etapie uczestniczy w nim 177 nadle nictw z terenu 
17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa stwowych. 

Projekt „Przeciwdzia anie skutkom odp ywu wód opadowych na terenach górskich” jest dzia aniem 
kompleksowym, realizowanym w newralgicznych obszarach górskich zlewni. Bior  w nim udzia  
prawie wszystkie nadle nictwa z terenów wy ynnych i górskich. Prace polegaj  przede wszystkim na 
spowalnianiu i ograniczaniu gwa townego sp ywu wód w potokach górskich oraz sp ywu 
powierzchniowego. Dzi ki planowanym i zrealizowanym dzia aniom oczekuje si  spowolnienia 
odp ywu wody ze zlewni górskich oraz wzrostu retencjonowania wód opadowych w ció ce i glebie 
le nej. 

Ponadto, zwi kszenie retencji jest celem po rednim dokumentów sektorowych: 

 Strategia zrównowa onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 
opublikowana w Dzienniku Urz dowym „Monitor Polski”; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), 

 Krajowego programu zwi kszania lesisto ci. 

 

Wsparcie dla realizacji dzia  nietechnicznych ma kluczowe znaczenie w aspekcie ograniczenia 
ryzyka wyst pienia powodzi. Dzia ania te stanowi  rozwi zanie bardziej korzystne ze wzgl du na 
zasadno  ekonomiczn  czy trwa  funkcjonowania. Nale y pami ta , e musz  by  prowadzone 
w sposób interdyscyplinarny z wykorzystaniem dokumentacji planistyczno – programowych. W wy ej 
wymienionych Planach i Programach inwestycje nietechniczne zawarte s  w niewystarczaj cym 
stopniu. 

ciwym sposobem ochrony przed powodzi  jest u ytkowanie terenów zalewowych w sposób 
niewra liwy na skutki zalania. Najskuteczniejszym i najw ciwszym sposobem unikni cia szkód na 
obszarach nara onych na zalanie wodami powodziowymi jest maksymalne ograniczenie ich 
zainwestowania, a w szczególno ci wykluczenie spod zabudowy mieszkaniowej, jak równie  ochrona 
i zwi kszenie jak najwi kszej powierzchni retencyjnej na terenach nadrzecznych poprzez d enie do 
osi gania lub utrzymania odpowiedniej ilo ci zasobów wodnych w sposób naturalny (np. ochrona 
mokrade , torfowisk, lasów, oczek wodnych czy starorzeczy). 

Zwi kszanie retencyjno ci zlewni przeprowadzane przy pomocy technicznych rozwi za  wymaga 
wykonania analizy rzeczywistych potrzeb wraz z podaniem uzasadnienia dla przyj tego rozwi zania. 
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Inwestycje o charakterze inwestycyjnym mog  by  zakwalifikowane do realizacji po przeprowadzeniu 
analizy zgodno ci inwestycji z wymogami ochrony zasobów wodnych wynikaj cych z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej przetransponowanej do ustawy Prawo wodne i Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry. Zgodno  ta jest oceniana dla wi kszo ci projektów w procedurze ocen 
oddzia ywania na rodowisko. Ocena, czy realizacja danej inwestycji zagra a pogorszeniem stanu 
rodowiska wodnego albo nieosi gni ciem dobrego stanu/potencja u ekologicznego wód, musi 

znale  odzwierciedlenie w tre ci raportu oddzia ywania na rodowisko i w tre ci wydanej decyzji 
o rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku stwierdzenia naruszenia celów rodowiskowych 
wynikaj cych z RDW (osi gni cie dobrego stanu/potencja u ekologicznego) inwestycja mo e by  
zakwalifikowana do realizacji jedynie w przypadku cznego spe nienia przes anek wymienionych 
w art. 38 j ustawy Prawo wodne. 

8.3.5 Diagnoza problemów i wnioski 

1. Plany i programy koncentruj  si  na etapie prewencji i ochrony, a proponowane rozwi zania 
skupiaj  si  na jednej grupie dzia  maj cej na celu ograniczanie zagro enia powodziowego. 
Spo ród 1 455 analizowanych dzia  1 408 odnosi si  do tego celu, przy czym wi kszo  
z tych dzia  to techniczne (strukturalne) rodki ochrony przed powodzi . Pozosta e cele 
zarz dzania ryzykiem powodziowym maj  przypisane najwy ej po kilka, kilkana cie dzia , 
przy czym adne z dzia  nie odnosi si  do ograniczania wra liwo ci spo eczno ci i obiektów. 
Podobnie, unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach o niskim zagro eniu 
i ograniczanie istniej cego zagospodarowania nie s  przedmiotem proponowanych dzia .  

2. Stan techniczny i bezpiecze stwa budowli pi trz cych w Polsce jest zró nicowany. O ile 
w lepszym stanie (i stan ten ulega systematycznej poprawie) znajduj  si  budowle stale 
pi trz ce wod , to w znacznie gorszym stanie technicznym i bezpiecze stwa znajduj  si  
budowle okresowo pi trz ce wod , g ównie wa y przeciwpowodziowe. Wynika to z d ugiego 
okresu eksploatacji tych budowli oraz niewystarczaj cych rodków finansowych na ich naprawy, 
bie  konserwacj  i przebudowy. Poziom informacji dotycz cej wszystkich polderów, budowli 
je tworz cych i ich stanu technicznego oraz bezpiecze stwa jest niedostateczny. Wynika to 
zarówno z braku pe nej ewidencji tych obiektów, jak i braku obowi zku przekazywania oceny ich 
stanu bezpiecze stwa przez ich administratorów do PSBBP-OTKZ. Nale y stwierdzi , e 
„instytucja” ocen stanu technicznego i bezpiecze stwa w takich aspektach, w jakich tego 
oczekiwano, spe nia istotn  rol . Obecnie okresowe oceny stanu technicznego s  wykonywane 
dla wi kszo ci obiektów klasy od I do III. Mo na uzna , e zadowalaj cy stan techniczny 
wi kszo ci obiektów hydrotechnicznych, a szczególnie zapór, jest w cz ci rezultatem 
ukszta towania si  praktyki opracowywania ocen stanu technicznego i bezpiecze stwa. 

3. Wysoki stopie  generalizacji obszaru prognoz i ostrze . Dobrze sprawdza si  w przypadku 
zagro  wielkoobszarowych, natomiast nie jest wystarczaj cy dla – cz sto krótkotrwa ych 
i intensywnych – zagro  w skali lokalnej (powiat/gmina). Problemu tego nie sposób rozwi za  
bez rozbudowy sieci pomiarowej IMGW-PIB, która z racji niedostatecznego finansowania na 
przestrzeni ostatnich dziesi cioleci znacznie si  skurczy a. Dotyczy to zw aszcza cieków 
III rz du i ni szych, na których zarzucono cz sto wieloletnie ci gi obserwacji. 

4. Generalnym problemem systemu reagowania na powód  i zarz dzania kryzysowego jest 
nadmiernie rozbudowany i skomplikowany uk ad zale no ci pomi dzy organami posiadaj cymi 
kompetencje w ramach systemu ratownictwa i ochrony ludno ci, a organami dzia aj cymi 
w ramach systemów zarz dzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej oraz 
rozproszenie rozwi za  dotycz cych zada  i struktur w ró nych aktach prawnych. 

 W zakresie realizacji poszczególnych zada  s cych bezpiecze stwu, obecne dzia ania 
podejmowane w tej sferze przez podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary 
bezpiecze stwa maj  cz sto charakter sektorowy i rozproszony. Tymczasem niezb dna 
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jest kompleksowo  i spójno  podejmowanych dzia  w celu skutecznego 
przeciwstawienia si  wszelkim zagro eniom. Ta kompleksowo  i spójno  powinna 
obejmowa  zarówno konsolidacj  wewn trz systemu bezpiecze stwa narodowego jak 
i konsolidacj  wewn trz systemu zarz dzania kryzysowego. Ustawa o zarz dzaniu 
kryzysowym wskaza a i powo a w ciwe podmioty i struktury organizacyjne szczebla 
centralnego i terenowego odpowiedzialne za realizacj  zada  zwi zanych z zarz dzaniem 
kryzysowym. Struktury te musz  funkcjonowa  i wype nia  powy sze zadania w ka dej 
zaistnia ej sytuacji kryzysowej, w tym w okresie podwy szania gotowo ci obronnej pa stwa 
oraz w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Zasad  powinno by  unikanie 
powielania rozwi za  w obszarze kierowania bezpiecze stwem pa stwa osobno dla 
sytuacji kryzysowej oraz dla zewn trznych zagro  bezpiecze stwa pa stwa. Istnieje 
zatem konieczno  zwi kszenia stopnia zintegrowania funkcjonuj cych i planowanych do 
uruchamiania struktur. Powy sze wymagania dotycz ce doskonalenia wspó dzia ania 
musz  by  podejmowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i oraz samorz du lokalnego 
(gmin i powiatów).  

 Zadania i funkcje przypisane Rz dowemu Zespo owi Zarz dzania Kryzysowego 
i Rz dowemu Centrum Bezpiecze stwa ustaw  o zarz dzaniu kryzysowym nie ograniczaj  
si  jedynie do zagadnie  zwi zanych z wyst pieniem sytuacji kryzysowej. Zarz dzanie 
kryzysowe jest elementem kierowania bezpiecze stwem narodowym, funkcjonuj cym 
równie  w okresie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz w czasie wojny. Dzia ania 
konsolidacyjne powinny dotyczy  g ównie sfery planistycznej, obejmuj cej planowanie 
dzia  w okresie podwy szania gotowo ci obronnej pa stwa oraz w przypadku 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Konieczne jest wypracowanie wspólnej dla 
planowania obronnego i zarz dzania kryzysowego metodologii planowania 
bezpiecze stwa, opartej na jednolitej ocenie zagro  bezpiecze stwa pa stwa 
i wspólnych procedurach planistycznych. Ustalenie jednolitych zasad i procedur 
planowania bezpiecze stwa narodowego poprawi efektywno  kierowania 
bezpiecze stwem narodowym oraz zapewni lepsze wykorzystanie si  i rodków na 
potrzeby bezpiecze stwa i obrony pa stwa. 

 Nie do ko ca precyzyjnie zosta a okre lona rola Rz dowego Centrum Bezpiecze stwa 
w systemie bezpiecze stwa narodowego. Ustawa o zarz dzaniu kryzysowym konstytuuje 
RCB, jako pa stwow  jednostk  bud etow  podleg  Prezesowi Rady Ministrów. Rz dowe 
Centrum Bezpiecze stwa realizuje liczne zadania zwi zane z zarz dzaniem kryzysowym, 
w tym obs uguje Rad  Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rz dowy Zespó  Zarz dzania 
Kryzysowego czy ministra w ciwego do spraw wewn trznych. Odpowiada równie  za 
planowanie cywilne, koordynuje przygotowanie Raportu o zagro eniach bezpiecze stwa 
narodowego, wspó dzia a z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi NATO 
i UE oraz innych organizacji mi dzynarodowych odpowiedzialnych za zarz dzanie 
kryzysowe i ochron  infrastruktury krytycznej, wspó dzia a z Szefem Agencji 
Bezpiecze stwa Wewn trznego w zakresie zapobiegania, przeciwdzia ania i usuwania 
skutków zdarze  o charakterze terrorystycznym. Informuje te  Komisj  Europejsk  
i pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej o rodkach zastosowanych w sytuacji kryzysowej 
w celu zabezpieczenia prawid owego dzia ania publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz 
stacji nadawczych i odbiorczych u ywanych do zapewnienia bezpiecze stwa, w zakresie 
dotycz cym systemu czno ci i sieci teleinformatycznych. Przy tak licznych zadaniach, 
przyj te obecnie rozwi zania organizacyjno-prawne nie okre laj  precyzyjnie miejsca RCB 
w strukturze administracji oraz jego roli w systemie zarz dzania kryzysowego, a szerzej 
bezpiecze stwa narodowego. 

5. Systemowi realizacji zada  z zakresu ochrony przed powodzi  nie sprzyja dualizm, 
tzw. administracji wodnej oraz brak precyzyjnych zapisów ustawowych reguluj cych zakresy 
zada  i odpowiedzialno ci poszczególnych organów.  
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 W obecnym stanie prawnym organami w ciwymi w sprawach gospodarowania wodami 
: minister w ciwy do spraw gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki 

Wodnej, dyrektorzy regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, wojewodowie, 
marsza kowie województw oraz starostowie i organy wykonawcze gmin. Zatem na 
obszarze zlewni danego cieku wodnego za ró ne elementy ochrony przeciwpowodziowej 
odpowiada co najmniej kilka ró nych organów. Ich wspó dzia aniu nie sprzyja bardzo 
ogólny zapis ustawowy (art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne), który stanowi, e ochrona 
przed powodzi  jest zadaniem organów administracji rz dowej i samorz dowej. 
Obowi zuj ca ustawa Prawo wodne nie okre la precyzyjnie zakresu zada  i podzia u 
odpowiedzialno ci pomi dzy poszczególne organy, w szczególno ci na poziomie 
samorz du lokalnego (gmin i powiatów). 

 Ustawa Prawo wodne nie reguluje zakresu zada  i odpowiedzialno ci gmin oraz powiatów 
w realizacji zada  dotycz cych ochrony przeciwpowodziowej, chocia  zadania takie 
(w ogólny sposób) zosta y przypisane tym jednostkom na podstawie odpowiednich ustaw 
samorz dowych. W ród zada  wymienionych w ustawie o samorz dzie gminnym 
i w ustawie o samorz dzie powiatowym, wskazano obowi zek wyposa enia i utrzymania 
magazynów przeciwpowodziowych oraz opracowania planu operacyjnego ochrony przed 
powodzi  i og aszanie (odwo ywanie) alarmu przeciwpowodziowego. W ustawach tych nie 
wskazano adnych innych zada  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Taki stan 
prawny mo e powodowa  utrudnienia w ustaleniu odpowiedzialno ci za programowanie 
zada  s cych podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej oraz zapewnienie 
odpowiedniego stanu technicznego urz dze  s cych ochronie przed powodzi . 
Dzia ania starostów i organów wykonawczych gmin w znacznej mierze ukierunkowane s  
na usuwanie skutków powodzi, a nie ochron  i zapobieganie tym powodziom, zw aszcza 
w obszarze odpowiedniego kszta towania zasad zabudowy terenów zagro onych 
powodzi , jak i wspierania w ciwego u ytkowania oraz zagospodarowania terenu zlewni, 
czy stosowaniu odpowiednich rodków technicznych i nietechnicznych. 

 Realizacji strategii zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi i okre lania 
w szczególno ci zada  s cych podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej na 
obszarze gminy czy powiatu, powinien s  plan operacyjny ochrony przed powodzi . 
Nie jest jednak jasne, jakie elementy taki plan powinien zawiera  i jakim celom ma s . 
Natomiast nazwa tego planu oraz wskazanie obowi zku jego opracowania w jednym 
przepisie z obowi zkiem dotycz cym pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego mo e 
sugerowa , e dokument ten odnosi  si  ma do dzia  bie cych w przypadku 
wyst pienia powodzi i by  ukierunkowany na dzia ania, które nale y podj  w trakcie 
wyst pienia powodzi (prowadzenie akcji ratunkowej), a wi c raczej stanowi  cz  
systemu zarz dzania kryzysowego. Na problem ten zwraca a uwag  Najwy sza Izba 
Kontroli oceniaj c faktyczne dzia ania samorz du terytorialnego w tym zakresie. Zdaniem 
NIK plan operacyjny opracowywany przez jednostki samorz du terytorialnego powinien 
zawiera  nast puj ce elementy: identyfikacj  zagro , ustalenie celów planu, 
ograniczenie skutków powodzi, ustalenie zakresu mo liwych dzia  i rozwi za , analiz  
kosztów i korzy ci poszczególnych rozwi za , wybór najlepszych rozwi za  dla 
poszczególnych obszarów zagro , ocen  oddzia ywania przyj tych rozwi za . Warto 
podkre li , e zarówno organ wykonawczy gminy jak i starosta otrzymuj  od dyrektorów 
regionalnych zarz dów gospodarki wodnej mapy zagro enia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego. 

 Niejasno zdefiniowane s  zadania marsza ków województw w zakresie ochrony przed 
powodzi  na obszarach innych ni  obszary rolnicze. Zakres zada  marsza ka – wynikaj cy 
z ustawy Prawo wodne – nie wskazuje na konieczno  podejmowania dzia  dotycz cych 
programowania zada  z zakresu poprawy bezpiecze stwa powodziowego dla obszarów 
innych ni  obszary rolnicze. 
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 Ochronie przeciwpowodziowej nie sprzyja proces wydawania – przez ró ne i niezale ne 
organy – pozwole  wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych. W procesie tym 
nie przewidziano przeprowadzenia analizy cznego wp ywu tych pozwole  na mo liwo ci 
odprowadzenia wód opadowych przez ich odbiornik. 

6. Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego jest prowadzony bez wyra nego 
powi zania z zapobieganiem zagro eniom powodziowym. 

 Ochronie przed powodzi  nie sprzyja brak miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Niespójne przepisy prawa uniemo liwiaj  przeprowadzenie pe nej 
procedury uzgodnie  tych dokumentów w zakresie obszarów nara onych na 
niebezpiecze stwo powodzi. Przepisy ustawy Prawo wodne i ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym odnosz ce si  do zasad sporz dzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego s  niespójne. W art. 88f ust. 5 ustawy Prawo 
wodne wskazano, e w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl dnia 
si  granice obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 tej ustawy, podczas gdy w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono obowi zek okre lenia granic 
i sposobów zagospodarowania jedynie cz ci obszarów, tj. obszarów szczególnego 
zagro enia powodzi  (art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym). Podobna sytuacja wyst puje w przypadku studium uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, e dokument ten uzgadnia si  w zakresie 
obszarów szczególnego zagro enia powodzi  (art. 11 pkt 6 lit. i), a w ustawie Prawo 
wodne wskazano, e zakres uzgodnie  obejmuje obszary nara one na niebezpiecze stwo 
powodzi (art. 4a pkt 1). Rozbie no ci te nie umo liwiaj  przeprowadzenia – na etapie 
planowania przestrzennego – pe nej procedury uzgodnie  w zakresie wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej. 

 Kszta towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nale y do zada  w asnych gminy 
(art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tak wi c na 
organach gmin spoczywa obowi zek kszta towania przestrzeni w taki sposób, aby do 
minimum ograniczy  skutki powodzi. Podstawowymi narz dziami pozwalaj cymi gminom 
na okre lenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu s  studium 
zagospodarowania oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku ich braku decyzje o warunkach zabudowy. Dlatego przy sporz dzaniu tych 
dokumentów planistycznych nale y rozstrzygn , w jaki sposób zagospodarowa  
poszczególne obszary, aby ograniczy  skutki powodzi. Ponadto w ustaleniach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadza  nale y podstawowe 
zalecenia dotycz ce wymaga  konstrukcyjnych budynków i budowli. 

 Brak jest ustawowych zasad okre laj cych rodzaje, mo liwych do wprowadzenia przez 
gmin , szczególnych warunków zagospodarowania terenów zagro onych powodzi  oraz 
ogranicze  w ich u ytkowaniu, w powi zaniu z przes ankami do takiego dzia ania. O ile na 
obszarach szczególnego zagro enia powodzi  obowi zuj  zakazy okre lone w art. 88l 
ustawy Prawo wodne, tak dla pozosta ych obszarów wskazanych na mapach zagro enia 
nie ustalono zalece  lub ogranicze  w ich u ytkowaniu. Mo e to wp yn  na ograniczony 
stopie  lub rezygnacj  przez gminy z ustalania szczególnych zasad zagospodarowania 
tych terenów w celu zabezpieczeniach ich przed powodzi  lub ograniczenia jej skutków. 
Dla terenów, dla których nie okre lono obszarów nara onych na niebezpiecze stwo 
powodzi, w ciwy dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej kieruj c si  
wzgl dami bezpiecze stwa ludzi i mienia mo e, w drodze aktu prawa miejscowego, 
wprowadzi  zakazy (o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne) wykonywania 
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robót oraz czynno ci utrudniaj cych ochron  przed powodzi  lub zwi kszaj cych 
zagro enie powodziowe (art. 88m ustawy Prawo wodne). Powy sze uregulowania prawne 
daj  dyrektorom regionalnych zarz dów gospodarki wodnej mo liwo  wp ywu na 
kszta towanie polityki przestrzennej na terenie gminy, chocia  dzia ania takie nale  do jej 
zada  w asnych. 

 

 

 



 

 

88 

88 
88 

 

 

Diagnoza problemów 9 



 
Diagnoza problemów 
 

 

89 
89 

9 Diagnoza problemów 

9.1 Wst p 
Do przeprowadzenia analiz rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego oraz analiz 
strat wykorzystano numeryczn  map  zagro enia powodziowego (MZP) oraz map  ryzyka 
powodziowego (MRP). 

Zgodnie z zapisami Metodyki… (KZGW 2013)2 poziomy ryzyka nale y zdiagnozowa  dla 
(tzw. kategorii): 

a) Zdrowie i ycie ludzi 

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych: 

 liczb  zagro onych mieszka ców na obszarach zagro enia powodziowego (tj. liczb  
osób zameldowanych w budynkach znajduj cych si  na obszarach zagro enia 
powodziowego), 

 liczb  obiektów (tj. budynków), w których mog  znajdowa  si  osoby o ograniczonych 
mo liwo ciach decyzyjnych, percepcyjnych lub problemach z samodzielnym 
poruszaniem. 

b) rodowisko 

W ramach tej kategorii analizie poddano dwa typy danych: 

 obiekty stanowi ce du e zagro enie dla rodowiska (zak ady przemys owe), 

 obiekty stanowi ce potencjalne zagro enie dla rodowiska (inne potencjalne ogniska 
zanieczyszcze ). 

c) Dziedzictwo kulturowe 

W ramach tej kategorii analizie poddano obiekty i obszary cenne kulturowo tj.: 

 pomnik zag ady 

 muzeum, skansen 

 biblioteka (narodowy zasób biblioteczny) 

 archiwum (narodowy zasób archiwalny) 

 obiekt wpisany na list  UNESCO 

d) Dzia alno  gospodarcza 

W ramach tej kategorii analizie poddano warto  maj tku (zagro onego powodzi ). Warto  t  
okre lano na podstawie form u ytkowania terenu w oparciu o warstwy MRP u ytkowanie, 
z uwzgl dnieniem nast puj cych form: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej (uwzgl dniono dodatkowo) 

 tereny przemys owe 

                                                   

2 Metodyka opracowania planów zarz dzania   powodzi owym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych na podstawie opracowania o tytule jak 
wy ej wykonanego przez IMGW O/Kraków, KZGW, Warszawa, lipiec 2013 
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 tereny komunikacyjne 

 lasy 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

 grunty orne 

 u ytki zielone 

 tereny pozosta e (uwzgl dniono dodatkowo z warto ci  0 z ) 

Warto  maj tku dla poszczególnych form u ytkowania terenu wyliczono w oparciu o dane 
jednostkowe pochodz ce z Rozporz dzenia Ministra rodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 
21 grudnia 2012r. w sprawie opracowywania map zagro enia powodziowego oraz map ryzyka 
powodziowego (Dz. U. z 2013r. poz. 104)3, z uwzgl dnieniem zró nicowania dla poszczególnych 
województw. 

Do okre lenia poziomu ryzyka dla poszczególnych wska ników wra liwo ci zastosowano metod  
opart  na redniej stracie rocznej (ang. Annual Average Damage – AAD) z uwzgl dnieniem metody 
oczekiwanej straty rocznej (ang. Expected Annual Damage – EAD). Zarówno AAD jak i EAD s  
wygodnymi miarami umo liwiaj cymi bezpo rednie podejmowanie decyzji maj cych na celu 
ograniczenie ryzyka (Lee, 2010)4, co powoduje, e metody te zyskuj  du  popularno  i s  
intensywnie rozwijane. 

 

Konstrukcja AAD/EAD wynika wprost z powszechnie przyj tej definicji ryzyka:  

= ×   

 

gdzie R jest ryzykiem, p – prawdopodobie stwem wyst pienia zjawiska powoduj cego straty,  
d - wielko ci  zniszcze  w wyniku pojawienia si  danego zjawiska. Jednak implementacja tej zasady 
w metodzie AAD/EAD jest bardziej kompleksowa, tzn. uwzgl dnia z ono  zjawiska poprzez ró ne 
scenariusze jego przebiegu. 

Poziom ryzyka wyznaczono z wykorzystaniem metody redniej straty rocznej okre lono dla 
nast puj cych jednostek analitycznych: 

 heksagonów o powierzchni 10ha (umo liwiaj cych obszarowe zró nicowanie ryzyka), 

 obszarów gmin, 

 czterokilometrowych odcinków rzek i wybrze a, 

 obszarze zlewni uzgodnionych dla z RZGW. 

                                                   

3 Rozporz dzenie Ministra rodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra 
Spraw Wewn trznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagro enia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 
Dz. U. z 2013 r. poz. 104 

 
4 Lee K. (2010): Flood Risk Management, International Perspectives in Water Resources Management: Living with Floods the Netherlands and 

United Kingdom, University of Iowa, Project website: http://www.iihr.uiowa.edu/education1/international/UK/index.html 
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Podstawowym powodem dla przeprowadzonych analiz na siatce heksagonalnej oraz na odcinkach 
rzek jest trzymanie si  zasady „od szczegó u do ogó u”. Ponadto, g ównym celem przeprowadzonej 
analizy by o przedstawienie rozk adu przestrzennego ryzyka powodziowego oraz innych niezb dnych 
informacji, w mo liwie najwi kszej dok adno ci na jak  pozwalaj  dane wej ciowe tj. mapy zagro enia 
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowane w skali 1:10 000. Ten poziom szczegó u 
pomaga w identyfikacji poszczególnych obszarów, w miejscach których nale y w pierwszej kolejno ci 
wprowadza  dzia ania z zakresu ochrony przed powodzi . Dzia ania te mog   mie  ró noraki 
charakter i mog  by  realizowane w ró nej skali przestrzennej, np. zalecenia rodków nietechnicznych 
dla ca ej zlewni lub budowa krótkiego odcinka wa u. Dlatego te  niezb dna jest analiza na jednostkach 
przestrzennych, które pozwalaj  uwydatni  szczegó y ryzyka nie wynikaj ce wprost z surowych 
danych MZP i MRP, dla jednostek du o mniejszych ni  zlewnia. Oczywi cie, informacje odnosz ce si  
do ryzyka powodziowego powinny by  agregowane do zlewni i regionu wodnego, aby móc wyci ga  
wnioski o charakterze strategicznym (o mniejszym poziomie szczegó owo ci). 

W siatce heksagonalnej podstawow  jednostk  analityczn  jest heksagon foremny o powierzchni 
10ha, czyli z przek tn  ok. 400m. Dla odcinków rzek, jednostk  analityczn  jest odcinek 4 kilometrów. 
Obie warto ci zosta y przyj te ze wzgl dów praktycznych. Oczko heksagonu o takiej rednicy mo na 
wizualizowa  w skali 100 000 w taki sposób, e ró nica pomi dzy klasami ryzyka jest wci  
dostrzegalna (nawet do skali 500 000 w zale no ci od uk adu graficznego). Natomiast ryzyko 
przedstawione w formie odcinków jest generalizacj  ryzyka wynikaj cego z siatki heksagonów. 
Odcinek czterech kilometrów jest na tyle du y, e z jednej strony mo na go wizualizowa  na poziomie 
kraju, a z drugiej strony jest na tyle precyzyjny, aby mo liwym by o okre lenie poziomu ryzyka w danej 
zlewni. Ze wzgl du na przyj ty model analizy oraz typ danych wej ciowych, wielko  jednostki 
analitycznej ma wp yw na wynik tj. im wi ksza jednostka, tym wynik jest bardziej zgeneralizowany.  

Podstaw  okre lenia poziomu ryzyka stanowi y wska niki zwi zane z wra liwo ci  obszarów 
zagro onych powodzi , które obliczano dla poszczególnych jednostek analitycznych 
z uwzgl dnieniem stref zalewu o p=10%, a tak e p=1% i p=0,2% wraz z uwzgl dnieniem obszarów 
nara onych na zalanie w wyniku awarii wa ów przeciwpowodziowych. Dla heksagonów, obszarów 
gmin i zlewni poziomy ryzyka obliczano niezale nie; w przypadku czterokilometrowych odcinków rzek 
i wybrze a zastosowano rzutowanie wyników uzyskanych dla heksagonów. 

 Przyj to pi  poziomów ryzyka: 

Poziom ryzyka 

1 bardzo niski 

2 niski 

3 umiarkowany 

4 wysoki 

5 bardzo wysoki 

 

W celu uzyskania ostatecznego poziomu ryzyka (zintegrowanego ryzyka powodziowego), 
z uwzgl dnieniem wyników otrzymanych w ramach wszystkich kategorii, wykorzystano metod  
redniej wa onej z uwzgl dnieniem wspó czynników wagowych dla poszczególnych kategorii. 

Warto ci tych wspó czynników okre lono w oparciu o metod  hierarchicznej analizy problemu AHP 
(ang. Analytical Hierarchy Process, metoda Saaty’ego). 

 

 



 
Diagnoza problemów 
 

 

92 
92 

Tabela nr 11 Wspó czynniki wagowe okre lone na podstawie AHP 

Kategoria Waga 

zdrowie i ycie ludzi 0,54 

rodowisko 0,07 

dziedzictwo kulturowe 0,07 

dzia alno  gospodarcza 0,32 
ród o: Opracowanie w asne 

Przy uwzgl dnieniu wspó czynników wagowych otrzymanych w oparciu o AHP rednia wa ona do 
obliczenia zintegrowanego poziomu ryzyka powodziowego przyjmuje nast puj  posta : 

= 0,54 + 0,07 + 0,07 + 0,32  

gdzie: 

 - poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego  

RZ – poziom ryzyka dla kategorii zagro enie dla ycia i zdrowia ludzkiego 

RS – poziom ryzyka dla kategorii zagro enie dla rodowiska naturalnego 

RK – poziom ryzyka dla kategorii zagro enie dla dziedzictwa kulturowego 

RG – poziom ryzyka dla kategorii zagro enie dla dzia alno ci gospodarczej 

 

Ostatecznie poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego na podstawie redniej wa onej okre lono 
z przyj ciem nast puj cych przedzia ów: 

0; 1  - poziom ryzyka 1 

(1; 2  - poziom ryzyka 2 

(2; 3  - poziom ryzyka 3 

(3; 4  - poziom ryzyka 4 

(4; 5 - poziom ryzyka 5 

 

Szczegó owy opis powy szych analiz zawiera opracowanie pt.: „Raport z zako czenia realizacji zada  
w zakresie identyfikacji obszarów szczególnie nara onych na niebezpiecze stwo powodzi i ryzyka 
powodziowego - Analiza rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego oraz strat”, 
listopad 2014, IMGW-PiB. 

Na rysunku poni ej przedstawiono schemat post powania przy obliczaniu wska ników zwi zanych 
z wra liwo ci  obszarów zagro onych powodzi . 
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Rysunek nr 16 Schemat obliczania wska ników zwi zanych z wra liwo ci  obszarów 
zagro onych powodzi  oraz poziomów zintegrowanego ryzyka 
powodziowego 

 

ród o: Raport w zakresie analizy rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego, IMGW-PIB 
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9.2 Zidentyfikowane ryzyko powodziowe na terenie 
dorzecza Odry 

W ramach analizy na obszarze dorzecza Odry okre lono ryzyko powodziowe dla gmin z terenu 
poszczególnych regionów wodnych. Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 
przedstawia si  nast puj co: 

Tabela nr 12 Liczba gmin z danym poziomem ryzyka na obszarze dorzecza Odry 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 
Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 40 40 5 2 16 

4 88 40 10 1 114 

3 108 94 38 7 112 

2 164 120 94 15 154 

1 184 290 437 559 188 
ród o: Opracowanie w asne 

Rysunek nr 17 Rozk ad zintegrowanego ryzyka powodziowego dla obszaru dorzecza Odry. 

 

ród o: Opracowanie w asne 
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14,6%

16,7%

18,8%
25,0%

25,0%
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Rysunek nr 18 Rozk ad zintegrowanego ryzyka powodziowego w regionie wodnym Górnej Odry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ród o: Opracowanie w asne 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 
Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 7 4 3 0 12 

4 8 7 2 0 4 

3 9 7 7 0 9 

2 12 11 13 0 10 

1 12 19 23 48 13 
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11,3%

24,1%

23,3%

19,5%

21,8%
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1

Rysunek nr 19 Rozk ad zintegrowanego ryzyka powodziowego w regionie wodnym rodkowej Odry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ród o: Opracowanie w asne 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 

Zdrowie i ycie 
ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 30 31 5 0 10 

4 64 33 5 0 83 

3 62 59 30 1 61 

2 52 60 54 4 52 

1 58 83 172 261 60 
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0,4% 5,5%

12,5%

35,9%

45,7%

5

4

3

2

1

Rysunek nr 20 Rozk ad zintegrowanego rozk adu ryzyka powodziowego w regionie wodnym Warty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ród o: Opracowanie w asne 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 
Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 1 2 0 2 1 

4 14 2 1 0 16 

3 32 23 1 5 38 

2 92 44 25 11 83 

1 117 185 229 238 118 
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1,9% 5,6%

14,8%

42,6%

35,2%
5

4

3

2

1

Rysunek nr 21 Rozk ad zintegrowanego ryzyka powodziowego w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – od rzek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ród o: Opracowanie w asne 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 

Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 1 1 0 0 2 

4 3 0 1 0 3 

3 8 6 2 1 9 

2 23 13 4 0 21 

1 19 34 47 53 19 
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8,7%

21,7%

17,4%21,7%

30,4% 5
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Rysunek nr 22 Rozk ad zintegrowanego ryzyka powodziowego w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – od morza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ród o: Opracowanie w asne 

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 
Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko Dziedzictwo 

kulturowe 
Dzia alno  

gospodarcza 

5 2 3 3 1 2 

4 5 3 0 0 4 

3 4 4 3 2 3 

2 5 4 2 2 5 

1 7 9 15 18 7 



 
Diagnoza problemów 
 

 

100 

0,0%

9,1%

18,2%

36,4%

36,4%
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Tabela nr 13 Rozk ad ryzyka powodziowego w strefie pasa technicznego regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

 

 

 

 

 

 

 

ród o: Opracowanie w asne 

Rysunek nr 23 Rozk ad ryzyka zintegrowanego w strefie pasa technicznego regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 
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Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie 

Poziom 
ryzyka 

Zintegrowane 
ryzyko 

powodziowe 
Zdrowie i 
ycie ludzi rodowisko 

Dziedzictwo 
kulturowe 

Dzia alno  
gospodarcza 

5 0 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 1 
3 2 3 1 0 2 
2 4 0 6 2 1 
1 4 7 3 9 7 
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9.3 Zidentyfikowane problemy zwi zane z 
zarz dzaniem ryzykiem powodziowym na 
obszarze dorzecza Odry 

W wyniku analizy rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego, jak i zg aszania 
problemów przez cz onków zespo ów planistycznych zlewni i grup planistycznych poszczególnych 
regionów wodnych oraz analizy dzia ania obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, dokonano: 

 hierarchicznego zestawienia problemów zwi zanych z zarz dzaniem ryzykiem 
powodziowym na obszarze dorzecza Odry, zidentyfikowanych w poszczególnych 
analizach, 

 analizy problemów i opracowania zalece  do dalszych dzia  planistycznych, 

 opracowania oceny wagowej poszczególnych problemów w danym obszarze 
planistycznym, 

 zestawienia wiod cych problemów proponowanych do rozwi zania w pierwszej 
kolejno ci, dla osi gni cia celów szczegó owych i g ównych dla regionu wodnego lub 
obszaru dorzecza. 

Poni ej przedstawiono hierarchiczne zestawienie problemów zidentyfikowanych w poszczególnych 
analizach: 

1. Problem zwi kszaj cego si  zagro enia powodziowego. 

2. Niedostateczny zakres i cz stotliwo  przedsi wzi  utrzymaniowych i odtworzeniowych koryt 
i dolin rzecznych oraz obwa owa  i innej infrastruktury przeciwpowodziowej. 

3. Problem zabezpieczenia brzegu morskiego i prowadzenia inwestycji utrzymaniowych wraz 
z monitoringiem parametrów morfometrycznych. 

4. Zbyt niska zdolno  retencyjna poszczególnych zlewni dla skutecznego ograniczenia 
zagro enia powodziowego. 

5. Problem wzrastaj cego ryzyka powodzi zatorowych i utrudnienia akcji lodo amania wynikaj ce 
z:  

a. zmian w profilu pod nym i poprzecznym koryta rzecznego wskutek degradacji 
i dysfunkcji zabudowy regulacyjnej zwi kszaj cej zatorogenno  i pogarszaj cej 
warunki pracy lodo amaczy,  

b. niedostatecznej ilo ci jednostek w celu prowadzenia lodo amania i miejsc postojowych 
dla tych jednostek, potrzebnych do prowadzenia skutecznej akcji lodo amania. 

6. Post puj ca zabudowa obszarów szczególnego zagro enia powodzi  (p=10% oraz p=1%), 
maj ca  wp yw na wzrost wra liwo ci tych obszarów. 

7. Nieefektywny system os ony hydrologiczno-meteorologicznej w zlewniach, s cej 
prognozowaniu i ostrzeganiu spo ecze stwa przed nadchodz cym zagro eniem. 

8. Niewystarczaj ce instrumenty prawne, ekonomiczne i komunikacyjne, zniech caj ce lub 
sk aniaj ce do okre lonych zachowa  zwi kszaj cych bezpiecze stwo powodziowe. 
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9. Brak okre lenia warunków mo liwego zagospodarowania obszarów chronionych 
obwa owaniami dla ograniczenia wra liwo ci tych obszarów na zagro enie powodziowe. 

10. Problem zbyt ma ej wiadomo ci spo ecznej w zakresie zagro enia powodziowego oraz 
metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania si  do powodzi oraz na 
etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi. 

11. Niewystarczaj ca sprawno  istniej cego systemu reagowania na zagro enie powodziowe 
i usuwania skutków powodzi. 

12. Post puj ca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobie stwie wyst pienia 
powodzi zwi kszaj ca wra liwo  tych obszarów. 
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9.4 Zidentyfikowane znacz ce obszary problemowe 
Na podstawie przestrzennego rozk adu ryzyka powodziowego opisanego powy ej, w tabelach poni ej wyodr bniono g ówne obszary problemowe zagro one 
powodzi . 

 

Tabela nr 14 Wykaz g ównych obszarów problemowych na obszarze dorzecza Odry 

DORZECZE 
ODRY Zlewnia Obszar problemowy Charakterystyka obszaru problemowego 

Powodzie  
opadowe / 

roztopowe / 
sztormowe 

RW Górnej Odry: 
Zlewnia Górnej Odry 
 
 
 
 
 
 
RW rodkowej Odry: 
Odra (od Kana u 
Gliwickiego do uj cia 
Nysy yckiej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Racibórz,  Gmina Gliwice 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice 
 
 
 
Opole 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina O awa – Gmina Jelcz 
Laskowice 
 
 
 
 
 
 
Gmina Nowa Sól – Gmina Oty   
 
 
 
 

 
Racibórz: Wysokie zagro enie wynika z nadmiaru wód opadowych dop ywaj cych na ten obszar rzek  Odr , która w górnym 
biegu kumuluje dop ywy z obszarów górzystych, w tym z obszarów znajduj cych si  na terenie Republiki Czeskiej. 
Gliwice: Zagro enie powodziowe w gminie Gliwice jest konsekwencj  kumulowania si  przep ywów w rzece K odnicy oraz z jej 
dop ywów, których doliny przebiegaj  przez obszary silnie zurbanizowane, na których znacznie ograniczona jest infiltracja wód 
opadowych i tym samym naturalna retencja. 
 
 
 
Krapkowice: Poziom ryzyka powodziowego w gminie Krapkowice oszacowano jako wysoki. Najwi ksze zagro enie powodziowe 
dotyczy samego miasta Krapkowice, ci le, dzielnicy Otm t. znajduje sie ono na wysoko ci uj cia Osob ogi. Wa  powodziowy 
maj cy chroni  te dzielnic , grozi przelaniem si  wód powodziowych przez jego koron . W skutek tego, zalaniem zagro one s  
zabudowania po one najbli ej rz. Odry. 
Opole: Obszar problemowy dotyczy gminy Opole i gmin s siednich. Poziom ryzyka w gminie Opole zosta  oszacowany jako 
bardzo wysoki. Najwi ksze zagro enie wyst puje wzd  cieku Brennik, który jest lewym dop ywem Odry, i wzd  Kana u Ulgi 
m. Opole. Zagro one w tym obszarze sa g ównie tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemys owe i grunty orne. Poziom 
ryzyka w gmina Prószków, s siaduj cej z gm. Opole, zosta  oszacowany jako wysoki, g ównie ze wzgl. na potencjalne szkody 
pochodz ce od cieku Wi ski Potok, który jest lewym dop ywem Odry, który zagra a zabudowaniom zlokalizowanym we wsi 
Boguszyce, oraz od cieku Dop yw spod Boguszyc, zagra aj cy zabudowaniom we wsi Folwark. Poziom ryzyka w gminie 

browa, oszacowano jako bardzo wysoki. Zagro enie  zaobserwowano wzd  lewostronnych dop ywów Odry - 
Prószkowskiego Potoku i Czarnej Strugi (in. Kania) . 

awa: We wszystkich gminach poziom ryzyka powodziowego oszacowano jako wysoki. Zagro enie wynika z lokalizacji 
zwartych zabudowa  miejskich i terenów przemys owych (g ównie m. O awa), oraz gruntów ornych w miejscach zalewanych w 
okresach wezbra  na rz. Odrze. W gminie Jelcz-Laskowice, zagro one s  obszary miejscowo ci Jelcz, przy cieku M ynówka 
Jelecka. W mie cie O awa, zagro one s  obszary przemys owe i zabudowa mieszkalna w obszarze uj cia Kana u M skiego. 
W gminie wiejskiej O awa, zagro enie dotyczy obszarów w miejscowo ci Siedlce oraz miejscowo ci Stary Otok i Stary Górnik, 
zlokalizowanych na terenie czaszy polderu Lipki- awa. Nieuregulowany status prawny polderu oraz znajduj ce si  w tym 
obszarze zabudowania stanowi  istotn  przeszkod  w uwzgl dnieniu tego polderu w systemie zarz dzania ryzykiem 
powodziowym. 
Nowa Sól: Obszar problemowy odnosi si  do obszarów zlokalizowanych w gminie Nowa i Sól i Oty . Poziom ryzyka 
powodziowego na terenie gminy Nowa Sól oszacowano jako bardzo wysoki, a na terenie gminy Oty  jako wysoki. Dla gminy 
Nowa Sól, obszary zagro one le  u uj cia Solanki (liczne zabudowania i obszary przemys owe) i wzd  cieku Czarna Struga 
(budynki mieszkalne i oczyszczalnia cieków). W gminie Oty , zagro enie zlokalizowano u zbiegu cieków Ochla i Czarna  
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DORZECZE 
ODRY Zlewnia Obszar problemowy Charakterystyka obszaru problemowego 

 
 
 
 
 
Zlewnia Widawy 
 
 
 
 
Zlewnia Nysy K odzkiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlewnia Bobru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Krosno Odrza skie 
 
 
 
 
Wroc aw – D ugo ka – Czernica -
Wisznia Ma a 
 
 
 
Obszar Kotliny K odzkiej (Nysa 

odzka do wodowskazu Bardo), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skorogoszcz-Wronów (odcinek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszar zlewni górnego Bobru do 
zbiornika Pilchowice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krosno Odrza skie: Poziom ryzyka w gminie Krosno Odrza skie oszacowano jako wysoki. Zagro enie w gminie zlokalizowano 
w miejscowo ci Osiecznica - u uj cia cieku Biela (in. Bia a, prawostronny dop yw Odry) i cieku G siniec (lewostronny dop yw 
Odry). U uj cia cieku Biela zagro enie dotyczy g ównie zabudowy mieszkalnej, a u uj cia cieku G siniec zarówno mieszkalnej 
jak i terenów przemys owych. 
 
Poziom ryzyka powodziowego na terenie gmin Wisznia Ma a, D ugo ka i Czernica oszacowano jako wysoki, na terenie gminy 
Wroc aw jako bardzo wysoki. Wynika to g ównie z niedostatecznej przepustowo ci kana u ulgi Odra-Widawa oraz dalszego 
odcinka Widawy a  do jej uj cia. Poniewa  na tym odcinku Widawa zasilana jest wodami wezbraniowymi z rz. Odry, istniej ca 
przepustowo  koryta kana u ulgi i Widawy jest niewystarczaj ca. 
 
Najwy szy stopie  ryzyka powodziowego zidentyfikowano w obszarze gminy K odzko, Bystrzyca K odzka i L dek-Zdrój, kolejne 
stopnie ryzyka tj. wysoki i umiarkowany przypisa  mo na pozosta ym gminom Kotliny K odzkiej tj. Stronie skie, Mi dzylesie, 
Dusznki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna, Radków i Nowa Ruda. Sie  rzeczna Nysy K odzkiej do wodowskazu Bardo stanowi 
wraz z dop ywami uk ad wachlarzowaty, który reaguje bardzo szybko na odp yw z obszarów górskich. W trakcie ulewnych 
deszczy lub gwa townych roztopów, w krótkim czasie sp ywaj  ogromne ilo ci wody, powoduj c liczne powodzie i podtopienia.  
Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzd  cieków i dolin rzecznych jest przyczyn  wysokich strat 
powodziowych we wszystkich gminach rozpatrywanego obszaru problemowego. Niemniej najwi ksze zagro enie powodziowe 
znajduje si  na terenie gminy K odzko z uwagi na  g ówne dop ywy uchodz ce do Nysy K odzkiej tj. Bia a L decka i Bystrzyca 
Dusznicka. Du ym problemem generuj cym znaczne szkody jest równie  niewystarczaj ca przepustowo  koryt rzecznych oraz 
obiektów komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przej cia ruroci gów. 
 
Bardzo wysoki poziom ryzyka powodziowego na terenie gminy Lewin Brzeski (odcinek Skorogoszcz-Wronów) wynika z 
niewystarczaj cej przepustowo ci koryta Nysy K odzkiej na tym odcinku a tak e zwartej zabudowy gospodarczej, mieszkaniowej 
i komunikacyjnej wzd  brzegów rzeki. Wzrost ryzyka powodziowego w tym obszarze uzale niony jest g ównie od 
funkcjonowania kaskady zbiorników Otmuchów i Nysa. Zbiornik Nysa ze wzgl du na pierwotne wadliwe rozwi zania 
konstrukcyjne m.in. brak upustów dennych i przelewu powodziowego nie móg  zwi ksza  rezerwy powodziowej poprzez zrzuty 
przygotowawcze i unikania tym samym na enia si  kulminacji wód powodziowych Nysy K odzkiej i Odry. W wyniku realizacji 
zadania "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpiecze stwa p.pow. - etap.I" zbiornik zostanie wyposa ony w 
upusty denne i przelew powodziowy a tak e zostanie przebudowany odcinek Nysy K odzkiej poni ej zbiornika wraz z 
projektowanym kana em ulgi miasta Nysa. W zwi zku z t  inwestycj , zwi kszony zostanie zrzut ze zbiornika Nysa z 
dotychczasowego 150 m3/s do ok 600 m3/s. Ma a przepustowo  koryta rz. Nysy K odzkiej na odcinku od Skorogoszczy do 
Wronowa powoduje, e przep ywy wi ksze od 250 m³/s, stwarzaj  zagro enie powodziowe dla po onych w dolinie rzeki 
jednostek urbanizacyjnych i u ytków rolnych. 
 
Najwy szy stopie  ryzyka powodziowego zidentyfikowano w obszarze gminy Kamienna Góra, Mys akowice i Jelenia Góra, 
kolejne stopnie ryzyka tj. wysoki i umiarkowany przypisa  mo na pozosta ym gminom zlewni górnego Bobru tj. Boguszów Gorce, 
Czarny Bór, Janowice Wielkie, Kowary, Piechowice. Ze wzgl du na nieuj cie wszystkich dop ywów we WORP, przestrzenny 
rozk ad ryzyka i strat powodziowych nie uwzgl dnia w pe ni rozk adu ryzyka w gminach Lubawka, Karpacz, Podgórzyn, 
Szklarska Por ba i Stara Kamienica. Niezale nie od wyników przeprowadzonych analiz w MZP i MRP, na podstawie obserwacji 
i informacji lokalnych, tym 5 gminom nale y przypisa  wysoki stopie  ryzyka powodziowego. Sie  rzeczna górnego Bobru do 
przekroju zbiornika Pilchowice stanowi wraz z dop ywami uk ad wachlarzowaty, który reaguje bardzo szybko na odp yw z 
obszarów górskich. W trakcie ulewnych deszczy lub gwa townych roztopów, w krótkim czasie sp ywaj  ogromne ilo ci wody, 
powoduj c liczne powodzie i podtopienia.  Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzd  cieków i dolin 
rzecznych jest przyczyn  wysokich strat powodziowych we wszystkich gminach rozpatrywanego obszaru problemowego. 
Niemniej najwi ksze zagro enie powodziowe znajduje si  na terenie gminy Mys akowice i Jelenia Góra z uwagi na  g ówne 
dop ywy uchodz ce do Bobru tj. omicy i Kamiennej. Du ym problemem generuj cym znaczne szkody jest równie  
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DORZECZE 
ODRY Zlewnia Obszar problemowy Charakterystyka obszaru problemowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlewnia Kaczawy 
 
 
 
Zlewnia Bystrzycy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RW Warty: 
Zlewnia Prosny 
 
 
 
 
Zlewnia Warty (odcinek 
Ner – rem) 
 
 
Zlewnia Warty (odcinek 
Warty od Widawki do 
Neru) 
 

 
 
 
Obszar zlewni górnej Kwisy do 
wodowskazu Nowogrodziec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legnica 
 
 
 
Gmina K ty Wroc awskie 
 
 
 
Gmina Wroc aw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miasto Kalisz 
 
 
 
 
Dolina Koni sko – Pyzderska 
(Golina) 
 
 
Gmina Warta (dzia ania w obr bie 
zbiornika Jeziorsko) 
 
 

niewystarczaj ca przepustowo  koryt rzecznych oraz obiektów komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przej cia ruroci gów 
 
 
Najwy szy stopie  ryzyka powodziowego zidentyfikowano w obszarze gminy Le na, kolejne stopnie ryzyka tj. wysoki i 
umiarkowany przypisa  mo na pozosta ym gminom zlewni górnej Kwisy tj. Mirsk, Gryfów ski, Luba . Ze wzgl du na nieuj cie 
wszystkich dop ywów we WORP, przestrzenny rozk ad ryzyka i strat powodziowych nie uwzgl dnia w pe ni rozk adu ryzyka w 
gminach wieradów Zdrój, Olszyna i Siekierczyn. Niezale nie od wyników przeprowadzonych analiz w MZP i MRP, na 
podstawie obserwacji i informacji lokalnych, tym 3 gminom nale y przypisa  wysoki stopie  ryzyka powodziowego. Sie  rzeczna 
górnej Kwisy do przekroju wodowskazowego Nowogrodziec stanowi wraz z dop ywami uk ad wachlarzowaty, który reaguje 
bardzo szybko na odp yw z obszarów górskich. W trakcie ulewnych deszczy lub gwa townych roztopów, w krótkim czasie 
sp ywaj  ogromne ilo ci wody, powoduj c liczne powodzie i podtopienia.  Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i 
komunikacyjna wzd  cieków i dolin rzecznych jest przyczyn  wysokich strat powodziowych we wszystkich gminach 
rozpatrywanego obszaru problemowego. Du ym problemem generuj cym znaczne szkody jest równie  niewystarczaj ca 
przepustowo  koryt rzecznych oraz obiektów komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przej cia ruroci gów. 
 
Zagro enie powodziowe w mie cie Legnica jest spowodowane zbiegiem dwóch rzek - rz. Kaczawy i jej dop ywu rz. Czarnej 
Wody. U zbiegu tych dwóch rzek zaobserwowano najwi kszy wzrost ryzyka, zwi zany te  z g st  zabudow  gospodarcz  i 
mieszkaln  na rozpatrywanym obszarze 
 
Najbardziej zagro onym obszarem s  zabudowania we wsi Wszemi owice. Wa  p. powodziowy maj cy chroni  t  wie , w wielu 
miejscach grozi awari , wynikaj  z przelania si  wody przez jego koron . W gminie K ty Wroc awskie wysoki stopie  ryzyka 
powodziowego wynika równie  z bezpo redniej blisko ci rzeki Bystrzycy i Strzegomki. 
 
Najwi ksze zagro enie na rozpatrywanym obszarze wynika z lokalizacji obiektów mieszkalnych w miejscowo ci Marszowice, 
która znajduje sie na terenie s siaduj cym z wa ami p. powodziowymi gro cymi awari  i przelaniem si  przez ich koron  wód 
powodziowych. W gminie Wroc aw bardzo wysoki stopie  ryzyka powodziowego wynika równie  z po czenia zlewni rzeki 
Bystrzycy i Strzegomki a nast pnie uj cia do Odry. Wysokie stany wód w Odrze powoduj  cofk  i spi trzenie wód Bystrzycy na 
terenach w s siedztwie uj cia do Odry. Problemem s  równie  podtopienia i zalania zabudowa  zlokalizowanych w dolinie 
Bystrzycy przy ul. Ga owskiej we Wroc awiu. Istniej ce zabudowania utrudniaj  optymalne gospodarowanie na zbiorniku 
Mietków w czasie wezbrania w zlewni Bystrzycy. 
 
 
 
W cz ci miasta Kalisz  wyst puje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka (zagro enie w rejonach silnie zurbanizowanej cz ci 
miasta). B dzie ono z ka dym rokiem zwi ksza  si  w przypadku zaniechania prac i inwestycji, maj cych na celu przywracanie 
parametrów hydraulicznych koryta rzeki oraz kana ów i zako czenia  modernizacji systemu wa ów przeciwpowodziowych 
chroni cych miasto. 
 
W cz ci gminy Golina  wyst puje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka. Zagro enie i ryzyko powodziowe b  z ka dym 
rokiem zwi ksza  si  w przypadku zaniechania prac maj cych na celu przywrócenie parametrów hydraulicznych koryta rzeki 
Warty. 
 
W cz ci gminy Warta wyst puje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka. Zagro enie i ryzyko powodziowe b  z ka dym rokiem 
zwi ksza  si  w przypadku zaniechania prac maj cych na celu przywrócenie parametrów hydraulicznych koryta rzeki Warty i 
udro nienia wlotu do zbiornika wodnego Jeziorsko. 
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DORZECZE 
ODRY Zlewnia Obszar problemowy Charakterystyka obszaru problemowego 

Zlewnia Górnej Warty 
 
 
 
 
 
RW Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego: 
 
 
 

Miasto Cz stochowa (Poraj) 
 
 
 
 
 
 
Miasto S ubice 
 
 
Od uj cia Nysy yckiej do 
Widuchowej 
 
 
Jezioro D bie (prawobrze e 
Szczecina) 
 

winouj cie 
 
Miasto Szczecin 
 
Boleszkowice 
 
Gryfino 
 
Widuchowa 

W cz ci miasta Cz stochowa wyst puje bardzo wysoki i wysoki poziom ryzyka (zagro enie w rejonie silnie zurbanizowanej 
cz ci miasta). Zagro enie i ryzyko powodziowe b  z ka dym rokiem zwi ksza  si  w przypadku zaniechania prac i inwestycji 
maj cych na celu przywracanie parametrów hydraulicznych koryta rzeki i zako czenia budowy i modernizacji systemu wa ów 
przeciwpowodziowych chroni cych miasto. 
 
 
 
Zagro enie powodziowe w gminie wyst puje na terenach wzd  prawie ca ej Odry granicznej w postaci niebezpiecze stwa 
przerwania wa ów przeciwpowodziowych. Tereny le ce wzd  Odry zagro one s  równie  z uwagi na powodzie zatorowe. 
 
Zagro enie powodziowe w obszarze problemowym wyst puje na terenach wzd  prawie ca ej Odry granicznej w postaci 
niebezpiecze stwa przerwania wa ów przeciwpowodziowych.  
 
 
Problem z odp ywem wód powodziowych w okresie zimowym 
 
 
Istot  zagro enia s  powodzie sztormowe, które charakteryzuj  si  wysokimi stanami morza 
 
Zagro enie pochodzi od cofki morskiej w wyniku powodzi sztormowych. Terenami zagro onymi s  tereny le ce w 
prawobrze nej cz ci Szczecina. 
Zagro enie pochodzi od rzeki My li na skutek cofki od rz. Odry. 
 
Zagro enie w gminie spowodowane jest z ym stanem technicznym infrastruktury przeciwpowodziowej. 
 
Zagro enie w gminie spowodowane jest z ym stanem technicznym infrastruktury przeciwpowodziowej.  

Powodzie  
zatorowe 
(lodowo-
zatorowe, 
ry owo -

zatorowe) 

RW rodkowej Odry: 
 
 
 
RW Warty: 
 
 
RW Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego: 
 

Miasto G ogów 
Miasto Nowa Sól 
Miasto Krosno Odrza skie 
 
Miasto Kostrzyn nad Odr  | S sk 
Miasto Gorzów Wielkopolski 
 
Miasto S ubice, Kostrzyn nad Odr  (i 
inne m. nad  Odr  graniczn ) 
 

Zagro enie na tych obszarach zwi zane jest g ownie z du  liczb  potencjalnych miejsc zatorogennych, wynikaj cych mi dzy 
innymi z zaw enia przekroju poprzecznego rzeki z powodu wyp ace  koryta, wyrw brzegowych, powalonych drzew, zakrzacze  
w pasie przej cia wielkich wód, zdewastowanych budowli wodnych, zbyt ma ych prze witów w mostach b  
nieuporz dkowanego mi dzywala.  Czynniki te znacz co utrudniaj  pochód lodu, co prowadzi do zatorowych spi trze  wody. 

Zagro enie pasa 
technicznego 

RW Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego: 

Liwia a 
 
Niechorze 
 
Jaros awiec 
 
Ustronie Morskie 
 

y stan wa ów przeciwpowodziowych skutkuje zagro eniem w postaci powodzi sztormowych. 
 

y stan systemu ochrony brzegu w postaci opasek brzegowych mo e skutkowa  abrazj  klifu. 
 
Prawdopodobna katastrofa w wyniku przemieszczania si cianki szczelnej co wiadczy o niestabilno ci klifu w tym rejonie. 
 

y system ochrony brzegu w postaci pogarszaj cego si  stanu technicznego opasek brzegowych. 

ród o: Opracowanie w asne 
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Rysunek nr 24 G ówne obszary problemowe dorzecza Odry 
 

ród o: Opracowanie w asne 



 

 

108 

 

 

Cele zarz dzania 
ryzykiem 

powodziowym 

10 



 
Cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 
 

 

109 
109 

10 Cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 

10.1 Schemat mo liwo ci osi gni cia celów 
Osi gni cie oczekiwanych rezultatów w zarz dzaniu ryzykiem powodziowym b dzie realizowane na 
zasadzie doboru zestawu ró nego typu dzia  najbardziej odpowiednich dla redukcji 
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, które w kolejnym kroku sprowadzaj  si  do selekcji 
konkretnych dzia  maj cych sprosta  stawianym celom. Przyj ta zasada selekcji zestawu ró nego 
typu dzia  polega na akceptacji zbioru 3 celów g ównych, którym odpowiada 13 celów 
szczegó owych (cele g ówne i szczegó owe przedstawiono w sposób hierarchiczny): 

 Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego: 

- Utrzymanie oraz zwi kszenie istniej cej zdolno ci retencyjnej zlewni w regionie 
wodnym; 

- Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 
zagro enia powodzi ; 

- Okre lenie warunków mo liwego zagospodarowania obszarów chronionych 
obwa owaniami; 

- Unikanie wzrostu oraz okre lenie warunków zagospodarowania na obszarach 
o niskim (p=0,2%) prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi; 

 Minimalizacja istniej cego ryzyka powodziowego: 

- Ograniczenie istniej cego zagro enia powodziowego; 

- Ograniczenie istniej cego zagospodarowania; 

- Ograniczenie wra liwo ci obiektów i spo eczno ci; 

 Poprawa systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym: 

- Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagro eniach meteorologicznych 
i hydrologicznych; 

- Doskonalenie skuteczno ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych; 

- Doskonalenie skuteczno ci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi; 

- Wdro enie i doskonalenie skuteczno ci analiz popowodziowych; 

- Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniech caj cych lub sk aniaj cych do 
okre lonych zachowa  zwi kszaj cych bezpiecze stwo powodziowe; 

- Budowa programów edukacyjnych poprawiaj cych wiadomo  i wiedz  na temat 
róde  zagro enia i ryzyka powodziowego. 

Wymienionym powy ej celom szczegó owym przypisano dzia ania (lista dzia  zamieszczona jest w 
tabeli 17), którym nast pnie nadano priorytet uzale niony od specyfiki problemów, jakie dotycz  
danego regionu wodnego. Priorytetyzacja dzia  ma na celu zwrócenie uwagi na konkretnego typu 
przedsi wzi cia, które s  niezb dne, aby obni  ryzyko powodziowe.  

Wypracowanie ostatecznego schematu kierunków proponowanych grup przedsi wzi , a nast pnie 
konkretnych rozwi za , przyczyni si  do stopniowego obni ania ryzyka powodziowego i tym samym 
do realizacji stawianych celów szczegó owych i g ównych. 

Wypracowana metodyka osi gania celów bazuje zatem na doprowadzeniu do minimalizacji 
problemów, które w danym obszarze i danym momencie s  najistotniejsze. 
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10.2 Nadanie kierunków dzia  oraz ich 
priorytetyzacja 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w ramach zespo ów planistycznych zlewni i grup 
planistycznych poszczególnych regionów wodnych okre lono g ówne problemy zwi zane 
z zarz dzaniem ryzykiem powodziowym oraz przypisano dzia ania poszczególnym problemom. Tym e 
dzia aniom nadano priorytety w odniesieniu do mo liwo ci osi gni cia celów g ównych 
i szczegó owych zarz dzania ryzykiem powodziowym.   

W dorzeczu Odry okre lono nast puj ce g ówne problemy zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem 
powodziowym: 

1. Problem zwi kszaj cego si  zagro enia powodziowego: 

 brak odpowiednich rodków finansowych na prowadzenia na w ciwym poziomie prac 
utrzymaniowych rzek (dzia anie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek 
i potoków),  

 usprawnienie regu  sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed 
powodzi : 

 potrzeba przystosowania istniej cych obiektów hydrotechnicznych do funkcji 
nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej (dzia anie 28 Usprawnienie regu  
sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi ), 

 brak dostosowania koryta wód powodziowych do wielko ci przep ywu (dzia anie 27 
Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielko ci przep ywu) 

 konieczno  poprawy stanu technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej, 

 w ciwe utrzymanie eksploatacyjne zbiorników wodnych (dzia anie 29 Poprawa 
stanu technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej) 

 konserwacja i utrzymanie istniej cych obwa owa  (dzia anie 22 Budowa 
i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa 
technicznego) 

 brak dostosowania terenów zurbanizowanych do przepuszczania wód powodziowych 
(dzia anie 17 Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to 

dzie zasadne) obowi zku stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzi  
dla wody o p= 1%, dzia anie 23 Budowa kana ów ulgi, dzia anie 27 Dostosowanie 
koryta wód powodziowych do wielko ci przep ywu, dzia anie 29 Poprawa stanu 
technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej, dzia anie 30 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji, dzia anie 31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
zagra aj cych rodowisku, dzia anie 32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
infrastrukturalnych, dzia anie 33 Likwidacja/zmiana funkcji pozosta ych obiektów 
prywatnych i u yteczno ci publicznej, dzia anie 34 Modernizacja konstrukcji 
istniej cych budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie, 
dzia anie 35 Uszczelnianie budynków, stosowanie materia ów wodoodpornych, 
dzia anie 36 Trwa e zabezpieczenie terenu wokó  budynków), 

 konieczno  odtworzenia systemów melioracji 

 potrzeba zwi kszenia wykorzystania urz dze  melioracji do ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym w szczególno ci poprzez przebudow  na systemy 
wielokierunkowe dla zwi kszenia retencji zlewni (dzia anie 26 Budowa i odtwarzanie 
systemów melioracji).  
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2. Niedostateczny zakres i cz stotliwo  przedsi wzi  utrzymaniowych 
i odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych oraz obwa owa  i innej infrastruktury 
przeciwpowodziowej (dzia anie 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek 
i potoków, dzia anie 29 Poprawa stanu technicznego istniej cej infrastruktury 
przeciwpowodziowej). 

3. Problem zabezpieczenia brzegu morskiego: 

 potrzeba opracowania szczegó owych MPZP uwzgl dniaj cych ochron  brzegów 
morskich oraz zmniejszenie presji urbanizacyjnej (rozprzestrzenianie si  stref 
zabudowy w pasie ochronnym) (dzia anie 49 Opracowywanie aktów prawnych, 
wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , 
które ochroni  spo eczno ci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty 
w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji, dzia anie 50 Opracowanie zasad 
finansowania programów wspomagaj cych ekonomicznie nowe zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych, uruchamianie takich programów, 
znajdowanie róde  finansowania, dzia anie 53 Opracowanie szczegó owych 
warunków pod jakimi dyrektor Urz du Morskiego b dzie móg  zwolni  z zakazów 
wynikaj cych z art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji 
morskiej, dzia anie 54 Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi mo na 
lokalizowa  i budowa  obiekty na obszarach zagro onych od strony morza, 
dzia anie 55 Wypracowanie zalece  dla istniej cych obiektów, w zakresie mo liwych 
sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów zagro onych od strony 
morza), 

 Problem prowadzenia inwestycji utrzymaniowych wraz z monitoringiem parametrów 
morfometrycznych (dzia anie 28 Usprawnienie regu  sterowania obiektami 
i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi  w granicach pasa technicznego, 
dzia anie 56 Prowadzenie zabiegów ochrony biotechnicznej w miejscach nadmiernej 
penetracji turystycznej, w których jest nara ona na zniszczenie, dzia anie 58 
Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku 
wezbra  sztormowych, dzia anie 59 Odtwarzanie odcinków wydm i wa ów 
przeciwsztormowych zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych, dzia anie 60 
Prowadzenie bada  i analiz wp ywu poszczególnych konstrukcji hydrotechnicznych 
oraz ich zniszcze  w wyniku wezbra  sztormowych w skali lokalnej oraz skali ca ego 
wybrze a w celu analiz ich skuteczno ci w systemie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i ochrony brzegu, dzia anie 61 Regulacje oraz prace 
utrzymaniowe rzek i potoków w odcinkach uj ciowych, dzia anie 63 Podniesienie 
i rozbudowa wa ów przeciwsztormowych i wa ów przeciwpowodziowych na obszarach 
pasa technicznego, dzia anie 64 Prowadzenie akcji lodo amania oraz prowadzenie 
zabiegów w uj ciowych odcinka rzek poprawiaj cych swobodny odp yw kry lodowej 
podczas akcji  lodo amania w celu zapobiegania zatorom lodowym, dzia anie 66 
Budowa i odtwarzanie systemów odprowadzaj cych wod  z obszarów zalanych, 
dzia anie 67 Przebudowa i modernizacja nabrze y portowych, dzia anie 68 
Przygotowanie propozycji systemowych s cych rozwojowi bada  naukowych 
dynamiki zmian polskiego wybrze a, zachodz cych procesów i ich zmian w czasie, 
wp ywu istniej cych konstrukcji hydrotechnicznych na procesy akumulacji i erozji 
w skali lokalnej i ca ego wybrze a, dzia anie 69 Opracowanie programów 
edukacyjnych, cykli warsztatów plenerowych, materia ów informacyjnych w okresach 
najwi kszej ekspansji turystycznej wybrze a dla ró nych poziomów odbiorców, w celu 
zwi kszenia wiadomo ci o procesach kszta tuj cych polskie wybrze e i skutkach, 
jakie powstan  w wyniku ich zak ócenia dla zdrowia i bezpiecze stwa ludno ci 
lokalnej oraz rodowiska naturalnego), 

 erozja brzegów morskich, przelewanie sie wody morskiej w warunkach sztormowych 
na silnie zurbanizowane zaplecze i podtopienia portów morskich 
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(dzia anie 58 Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych 
w wyniku wezbra  sztormowych, dzia anie 59 Odtwarzanie odcinków wydm i wa ów 
przeciwsztormowych zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych, dzia anie 63 
Podniesienie i rozbudowa wa ów przeciwsztormowych i wa ów przeciwpowodziowych 
na obszarach pasa technicznego). 

4. Zbyt niska zdolno  retencyjna poszczególnych zlewni dla skutecznego ograniczenia 
zagro enia powodziowego: 

 potrzeba ograniczenia/opó nienia sp ywów powierzchniowych z le nych, rolnych 
i terenów zurbanizowanych (dzia anie 1 Ochrona/zwi kszanie retencji le nej 
w zlewni, dzia anie 2 Ochrona/zwi kszanie retencji na obszarach rolniczych, 
dzia anie 3 Ochrona/zwi kszanie retencji na obszarach zurbanizowanych, 
dzia anie 18 Spowalnianie sp ywu powierzchniowego), 

 potrzeba ograniczenia sp ywu powierzchniowego z terenów górskich tj. Karkonosze, 
Sudety, Beskidy (dzia anie 1 Ochrona/zwi kszanie retencji le nej w zlewni, 
dzia anie 21 Budowa obiektów retencjonuj cych wod ), 

 potrzeba budowy zbiorników retencji w zlewniach Odry, Nysy K odzkiej, Kaczawy, 
Bystrzycy, Bobru, Prosny, Pars ty (dzia anie 21 Budowa obiektów retencjonuj cych 
wod ), 

 potrzeba ograniczenia/opó nienia sp ywów powierzchniowych z terenów 
zurbanizowanych du ych miast (dzia anie 18 Spowalnianie sp ywu 
powierzchniowego), 

 potrzeba zwi kszenia retencji dolinowej w obszarze Doliny Koni sko-Pyzderskiej 
(dzia anie 19 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, dzia anie 20 Odtwarzanie 
retencji dolin rzek). 

5. Problem wzrastaj cego ryzyka powodzi zatorowych: 

 konieczno  zakupu nowych jednostek lodo amaczy (dzia anie 29 Poprawa stanu 
technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej, dzia anie 70 
Prowadzenie akcji lodo amania), 

 brak infrastruktury cumowniczo-postojowej dla jednostek lodo amania (dzia anie 29 
Poprawa stanu technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej), 

 konieczno  remontu istniej cej infrastruktury regulacyjnej i prac utrzymaniowych 
Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do uj cia (dzia anie 29 Poprawa stanu 
technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej). 

6. Post puj ca zabudowa obszarów szczególnego zagro enia powodzi  (p=10% oraz 
p=1%), maj ca wp yw na wzrost wra liwo ci tych obszarów: 

 problem zabudowy terenów szczególnego zagro enia powodzi  (dzia anie 4 Zakaz 
budowy obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach 
podejmowania decyzji, dzia anie 5 Zakaz budowy obiektów zagra aj cych 
rodowisku, dzia anie 6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych, dzia anie 7 

Zakaz budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej), 

 brak opracowania szczegó owych warunków pod jakimi dyrektor RZGW b dzie móg  
zwolni  od zakazów wynikaj cych z art. 88 l ustawy Prawo wodne (dzia anie 8 
Opracowanie szczegó owych warunków pod jakimi dyrektor RZGW b dzie móg  
zwolni  z zakazów wynikaj cych z art. 88l ustawy Prawo wodne), 

 problem sprzeda y gruntów Agencji Nieruchomo ci Rolnych le cych w mi dzywalu 
i pó niejsza zmiana ich sposobu u ytkowania (dzia anie 9 Wykup gruntów 
i budynków), 
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 problemy w asno ciowe dzia ek, na których zlokalizowane s  wody powierzchniowe 
oraz w bezpo rednim s siedztwie (dzia anie 9 Wykup gruntów i budynków, 
dzia anie 49 Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzaj cych zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , które ochroni  spo eczno ci 
przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty w przysz ci, kierowanie projektów do 
legislacji), 

 nieuregulowane sprawy w asno ciowo-prawne istniej cych polderów powodziowych 
(dzia anie 49 Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzaj cych zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , które ochroni  spo eczno ci 
przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty w przysz ci, kierowanie projektów do 
legislacji). 

7. Nieefektywny system os ony hydrologiczno-meteorologicznej w zlewniach, s cej 
prognozowaniu i ostrzeganiu spo ecze stwa przed nadchodz cym zagro eniem: 

 wzmocnienie krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrze  (dzia anie 37 
Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrze /podniesienie 
poziomu ich jako ci i wiarygodno ci, dzia anie 46 Gromadzenie i udost pnianie 
danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie 
i zakresie na obszarze ca ego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu 
prawnego, dzia anie 48 Przygotowanie propozycji systemowych s cych rozwojowi 
bada  naukowych), 

 stworzenie lokalnych systemów os ony ochrony powodziowej, które powinny by  
sprz one z krajowym systemem monitoringu, prognoz i ostrze  (dzia anie 38 
Budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami). 

8. Niewystarczaj ce instrumenty prawne, ekonomiczne i komunikacyjnych, 
zniech caj ce lub sk aniaj ce do okre lonych zachowa  zwi kszaj cych 
bezpiecze stwo powodziowe: 

 problemy administratorów i zarz dców cieków wodnych, wynikaj ce z definicji cieku 
naturalnego i sztucznego (dzia anie 49 Opracowywanie aktów prawnych, 
wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , 
które ochroni  spo eczno ci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty 
w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji, dzia anie 50 Opracowanie zasad 
finansowania programów wspomagaj cych ekonomicznie nowe zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych, uruchamianie takich programów, 
znajdowanie róde  finansowania), 

 potrzeba zmian prawnych w celu mo liwo ci wp ywania na prywatnych w cicieli 
urz dze  hydrotechnicznych (dzia anie 49 Opracowywanie aktów prawnych, 
wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , 
które ochroni  spo eczno ci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty 
w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji, dzia anie 50 Opracowanie zasad 
finansowania programów wspomagaj cych ekonomicznie nowe zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych, uruchamianie takich programów, 
znajdowanie róde  finansowania). 

9. Brak okre lenia warunków mo liwego zagospodarowania obszarów chronionych 
obwa owaniami dla ograniczenia wra liwo ci tych obszarów na zagro enie 
powodziowe: 

 brak opracowania warunków technicznych pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  
obiekty na obszarach zagro onych wskutek awarii obwa owa  (dzia anie 10 
Ograniczenie budowy/budowa pod okre lonymi warunkami obiektów s cych 
osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach podejmowania decyzji, 



 
Cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 
 

 

114 
114 

dzia anie 11 Ograniczenie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku, dzia anie 12 
Ograniczenie budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej, 
dzia anie 13 Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi mo na lokalizowa  
i budowa  obiekty na obszarach zagro onych wskutek awarii obwa owa , 
dzia anie 14 Wypracowanie zalece  dla istniej cych obiektów, w zakresie mo liwych 
sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów chronionych 
obwa owaniami). 

10. Problem zbyt ma ej wiadomo ci spo ecznej w zakresie zagro enia powodziowego 
oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania si  do 
powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków 
powodzi (dzia anie 41 Wdra anie programów wspó pracy z mediami, szkolnictwem 
w zakresie ostrzegania i informowania, dzia anie 51 Opracowanie programów 
edukacyjnych dla ró nych poziomów odbiorców (przedszkola, szko y podstawowe, 
gimnazja, licea szko y wy sze), których celem b dzie zmiana mentalno ci 
spo eczno ci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagro one oraz 
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszka ych terenów zagro onych, 
dzia anie 52 Opracowanie programów edukacyjnych dla mediów oraz innych 
podmiotów, których celem b dzie zmiana mentalno ci spo eczno ci lokalnych 
w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagro one oraz zmiany sposobu 
zagospodarowywania zamieszka ych terenów zagro onych). 

11. Niewystarczaj ca sprawno  istniej cego systemu reagowania na zagro enie 
powodziowe i usuwania skutków powodzi (dzia anie 39 Doskonalenie planów 
zarz dzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarz dzania), z uwzgl dnieniem map 
zagro enia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dzia anie 40 Opracowywanie 
instrukcji zabezpieczania i post powania w czasie powodzi dla obiektów prywatnych 
i publicznych oraz zagra aj cych rodowisku w przypadku wyst pienia powodzi, 
dzia anie  41 Wdra anie programów wspó pracy z mediami, szkolnictwem w zakresie 
ostrzegania i informowania, dzia anie 42 Usprawnienie „systemu” przywracania 
funkcji infrastruktury po powodzi, dzia anie 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego 
i finansowego dla poszkodowanych, dzia anie 44 Wypracowanie wytycznych 
dotycz cych warunków ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego 
zagro enia powodzi , dzia anie 45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej 
(w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierz t, 
dzia anie 46 Gromadzenie i udost pnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku 
powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze ca ego kraju, na 
podstawie opracowanego instrumentu prawnego, dzia anie 47 Analizy skuteczno ci 
systemu zarz dzania ryzykiem i rekomendacje zmian). 

12. Post puj ca zabudowa na obszarach o niskim (p=0,2%) prawdopodobie stwie 
wyst pienia powodzi, zwi kszaj ca wra liwo  tych obszarów: 

 brak wypracowania warunków pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty 
o du ym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mog cych spowodowa  znaczne 
zagro enie dla ludzi i rodowiska w przypadku zagro enia powodzi  (dzia anie 10 
Ograniczenie budowy/budowa pod okre lonymi warunkami obiektów s cych 
osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach podejmowania decyzji, 
dzia anie 15 Ograniczanie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku, dzia anie 16 
Wypracowanie warunków pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty o du ym 
znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mog cych spowodowa  znaczne 
zagro enie dla ludzi i rodowiska w przypadku zagro enia powodzi , dzia anie 49 
Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania 
terenów zagro onych powodzi , które ochroni  spo eczno ci przed nadmiernym 
ryzykiem i ogranicz  straty w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji, 
dzia anie 50 Opracowanie zasad finansowania programów wspomagaj cych 
ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenów zagro onych, 
uruchamianie takich programów, znajdowanie róde  finansowania). 
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W tabelach 17 i 18 przedstawiono priorytety realizacji dzia  w dorzeczu Odry. Hierarchizacja 
priorytetów na poziomie regionu wodnego (obszaru dorzecza) odby o si  poprzez nadanie dla dzia  
punktacji 1-3 w zale no ci od stopnia priorytetu (niski – redni – wysoki) w poszczególnych zlewniach, 
a nast pnie obliczenie redniej wa onej punktów dla ka dej grupy dzia  w ramach wszystkich zlewni 
w danym regionie wodnym i dorzeczu.  

Priorytety dla dzia  okre lono przyjmuj c skal  oceny: 

 WYSOKI – taki priorytet nadano dzia aniom, które ze wzgl du na charakter zlewni 
oraz rodzaj przewa aj cego ryzyka, powinny zosta  wykonane w pierwszej kolejno ci 
dla mo liwie szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego. 

REDNI – to priorytet przyznany dzia aniom istotnym w d szej perspektywie 
czasowej, do wykonania natychmiast po zako czeniu dzia  o priorytecie wysokim. 
Dzia ania kategorii REDNI mog  i powinny by  prowadzone równolegle do tych 
z kategorii WYSOKI, w miar  mo liwo ci czasowo-finansowych. 

 NISKI – to priorytet przypisany dzia aniom najmniej skutecznym w odniesieniu do 
charakteru ryzyka, lub trudnymi do zastosowania w danej zlewni ze wzgl du na jej 
charakter. Uj to w tej kategorii równie  dzia ania nie le ce wprost w zakresie 
kompetencji urz dów i instytucji lokalnych, które mog  by  jednak istotne dla ochrony 
przeciwpowodziowej w skali regionu wodnego lub dorzecza – jako wspieraj ce 
dzia ania na poziomie zlewni. 
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Tabela nr 15 Priorytety realizacji dzia  na obszarze dorzecza Odry w zwi zku z powodziami opadowymi i zatorowymi 

N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

1 

Za
ha

m
ow

an
ie

 w
zr

os
tu

 ry
zy

ka
 p

ow
od

zi
ow

eg
o 

1.1. 

Utrzymanie oraz 
zwi kszanie istniej cej 
zdolno ci retencyjnej zlewni 
w regionie wodnym 

1 Ochrona/ zwi kszanie retencji le nej w zlewni WYSOKI REDNI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

2 Ochrona/ zwi kszanie retencji na obszarach 
rolniczych WYSOKI REDNI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

3 Ochrona/ zwi kszanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

1.2 

Wyeliminowanie/unikanie 
wzrostu zagospodarowania 
na obszarach szczególnego 
zagro enia powodzi  

4 
Zakaz budowy obiektów s cych osobom o 
ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach 
podejmowania decyzji 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

5 Zakaz budowy obiektów zagra aj cych 
rodowisku WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI WYSOKI WYSOKI 

7 Zakaz budowy pozosta ych obiektów 
prywatnych i u yteczno ci publicznej WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

8 

Opracowanie szczegó owych warunków pod 
jakimi dyrektor RZGW b dzie móg  zwolni  z 
zakazów wynikaj cych z art. 88l ustawy 
Prawo wodne 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

9 Wykup gruntów i budynków WYSOKI WYSOKI WYSOKI NISKI NISKI WYSOKI 

1.3. 

Okre lenie warunków 
mo liwego 
zagospodarowywania 
obszarów chronionych 
obwa owaniami 

10 

Ograniczenie budowy/budowa pod 
okre lonymi warunkami obiektów s cych 
osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji 

REDNI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

11 Ograniczenie budowy obiektów 
zagra aj cych rodowisku WYSOKI REDNI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

12 Ograniczenie budowy pozosta ych obiektów 
prywatnych i u yteczno ci publicznej, REDNI REDNI WYSOKI REDNI WYSOKI WYSOKI 
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N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

13 

Wypracowanie warunków technicznych pod 
jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty 
na obszarach zagro onych wskutek awarii 
obwa owa  

WYSOKI REDNI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

14 

Wypracowanie zalece  dla istniej cych 
obiektów, w zakresie mo liwych sposobów 
ochrony przed stratami wskutek zalania 
obszarów chronionych obwa owaniami 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

1.4. 

Unikanie wzrostu oraz 
okre lenie warunków 
zagospodarowania na 
obszarach o niskim (p= 
0,2%) 
prawdopodobie stwie 
wyst pienia powodzi 

10 

Ograniczanie budowy/budowa pod 
okre lonymi warunkami obiektów s cych 
osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji / 
wypracowanie wytycznych 

REDNI REDNI NISKI REDNI REDNI REDNI 

15 Ograniczanie budowy obiektów 
zagra aj cych rodowisku WYSOKI REDNI NISKI REDNI REDNI WYSOKI 

16 

Wypracowanie warunków pod jakimi mo na 
lokalizowa  i budowa  obiekty o du ym 
znaczeniu strategicznym dla gospodarki i 
mog cych spowodowa  znaczne zagro enie 
dla ludzi i rodowiska w przypadku 
zagro enia powodzi  

WYSOKI REDNI NISKI REDNI REDNI WYSOKI 

2 M
in

im
al

iz
ac

ja
 is

tn
ie

j
ce

go
 

ry
zy

ka
 p

ow
od

zi
ow

eg
o 

2.1. Ograniczanie istniej cego 
zagro enia powodziowego 

1 Ochrona/ zwi kszanie retencji le nej w zlewni REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 

2 Ochrona/ zwi kszanie retencji na obszarach 
rolniczych REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 

3 Ochrona/ zwi kszanie retencji na obszarach 
zurbanizowanych WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

17 

Wprowadzenie w miastach i terenach 
zurbanizowanych (tam gdzie to b dzie 
zasadne) obowi zku stosowania mobilnych 
systemów ochrony przed powodzi  dla wody 
o p= 1% 

REDNI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 
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N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

18 Spowalnianie sp ywu powierzchniowego WYSOKI REDNI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

19 Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów NISKI NISKI REDNI NISKI NISKI REDNI 

20 Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI REDNI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

21 Budowa obiektów retencjonuj cych wod  WYSOKI REDNI REDNI NISKI REDNI REDNI 

22 
Budowa i modernizacja wa ów 
przeciwpowodziowych oraz budowli 
ochronnych pasa technicznego 

WYSOKI REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

23 Budowa kana ów ulgi REDNI NISKI NISKI NISKI NISKI REDNI 

24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i 
potoków WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

25 Ochrona brzegów morskich przed erozj  i 
powodzi  od strony morza NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY WYSOKI WYSOKI NISKI 

26 Budowa i odtwarzanie systemów melioracji WYSOKI NISKI REDNI NISKI REDNI REDNI 

27 Dostosowanie koryta wód powodziowych do 
wielko ci przep ywu WYSOKI NISKI REDNI NISKI NISKI REDNI 

28 
Usprawnienie regu  sterowania obiektami i 
urz dzeniami technicznej ochrony przed 
powodzi  

REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

29 Poprawa stanu technicznego istniej cej 
infrastruktury przeciwpowodziowej WYSOKI REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

70 Prowadzenie akcji lodo amania NIE DOTYCZY REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 

2.2. Ograniczanie istniej cego 
zagospodarowania 

30 
Likwidacja/zmiana funkcji obiektów s cych 
osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji 

WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
zagra aj cych rodowisku WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów 
infrastrukturalnych REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 
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N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

33 
Likwidacja/zmiana funkcji pozosta ych 
obiektów prywatnych i u yteczno ci 
publicznej 

REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 

2.3. Ograniczanie wra liwo ci 
obiektów i spo eczno ci. 

34 
Modernizacja konstrukcji istniej cych 
budynków i budowa nowych o konstrukcjach 
odpornych na zalanie 

WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

35 Uszczelnianie budynków, stosowanie 
materia ów wodoodpornych WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

36 Trwa e zabezpieczenie terenu wokó  
budynków WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

3 P
op

ra
w

a 
sy

st
em

u 
za

rz
dz

an
ia

 ry
zy

ki
em

 p
ow

od
zi

ow
ym

 

3.1. 

Doskonalenie 
prognozowania i 
ostrzegania o zagro eniach 
meteorologicznych i 
hydrologicznych 

37 

Poprawa i rozwój krajowego systemu 
prognoz, monitoringu i ostrze / 
podniesienie poziomu ich jako ci 
i wiarygodno ci 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

38 Budowa i usprawnienie lokalnych systemów 
ostrzegania przed powodziami WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

3.2. 
Doskonalenie skuteczno ci 
reagowania ludzi, firm i 
instytucji publicznych. 

39 

Doskonalenie planów zarz dzania 
kryzysowego (wszystkie poziomy 
zarz dzania), z uwzgl dnieniem map 
zagro enia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

40 

Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i 
post powania czasie powodzi dla obiektów 
prywatnych i publicznych oraz zagra aj cych 
rodowisku w przypadku wyst pienia powodzi 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

41 
Wdra anie programów wspó pracy z 
mediami, szkolnictwem w zakresie 
ostrzegania i informowania 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

3.3. 
Doskonalenie skuteczno ci 
odbudowy i powrotu do 
stanu sprzed powodzi 

42 Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji 
infrastruktury po powodzi REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i 
finansowego dla poszkodowanych REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 
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N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

44 

Wypracowanie wytycznych dotycz cych 
warunków ewentualnej odbudowy na 
obszarach szczególnego zagro enia 
powodzi  

WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI REDNI WYSOKI 

45 
Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej 
(w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi 
oraz opieki weterynaryjnej dla zwierz t 

REDNI WYSOKI REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

3.4. 
Wdro enie i doskonalenie 
skuteczno ci analiz 
popowodziowych. 

46 

Gromadzenie i udost pnianie danych i 
informacji o szkodach i ryzyku powodziowym 
w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze 
ca ego kraju, na podstawie opracowanego 
instrumentu prawnego 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

47 Analizy skuteczno ci systemu zarz dzania 
ryzykiem i rekomendacje zmian WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

48 Przygotowanie propozycji systemowych 
cych rozwojowi bada  naukowych REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI REDNI 

3.5. 

Budowa instrumentów 
prawnych i finansowych 
zniech caj cych lub 
sk aniaj cych do 
okre lonych zachowa  
zwi kszaj cych 
bezpiecze stwo 
powodziowe 

49 

Opracowywanie aktów prawnych, 
wprowadzaj cych zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych 
powodzi , które ochroni  spo eczno ci przed 
nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty w 
przysz ci, kierowanie projektów do legislacji 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 

50 

Opracowanie zasad finansowania programów 
wspomagaj cych ekonomicznie nowe zasady 
zagospodarowywania terenów zagro onych, 
uruchamianie takich programów, znajdowanie 
róde  finansowania 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI REDNI REDNI WYSOKI 



 
Cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 
 

 

121 

N
R

 C
EL

U
 

CELE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

NR CELU 
SZCZEGÓ OWE

GO 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA 

RYZYKIEM 
POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI 

PRIORYTET 

RW GÓRNEJ 
ODRY 

RW 
RODKOWEJ 

ODRY 
RW WARTY 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG
O - OD RZEK 

RW DOLNEJ 
ODRY I 

PRZYMORZA 
ZACHODNIEG

O - OD 
MORZA 

DORZECZE 
ODRY 

3.6. 

Budowa programów 
edukacyjnych 
poprawiaj cych 
wiadomo  i wiedz  na 

temat róde  zagro enia 
powodziowego i ryzyka 
powodziowego 

51 

Opracowanie programów edukacyjnych dla 
ró nych poziomów odbiorców (przedszkola, 
szko y podstawowe, gimnazja, licea szko y 
wy sze), których celem b dzie zmiana 
mentalno ci spo eczno ci lokalnych w 
kierunku ograniczenia ekspansji na tereny 
zagro one oraz zmiany sposobu 
zagospodarowywania zamieszka ych terenów 
zagro onych, 

REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

52 

Opracowanie programów edukacyjnych dla 
mediów oraz innych podmiotów, których 
celem b dzie zmiana mentalno ci 
spo eczno ci lokalnych w kierunku 
ograniczenia ekspansji na tereny zagro one 
oraz zmiany sposobu zagospodarowywania 
zamieszka ych terenów zagro onych, 

REDNI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI 

ród o: Opracowanie w asne 
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Tabela nr 16 Priorytety realizacji dzia  w strefie pasa technicznego regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. 

N
R

 C
EL

U
 

C
EL

E 
ZA

R
Z

D
ZA

N
IA

 
R

YZ
YK

IE
M

 
PO

W
O

D
ZI

O
W

YM
 

N
R

 C
EL

U
 S

ZC
ZE

G
. 

CELE SZCZEGÓ OWE 
ZARZ DZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM 

N
R

 D
ZI

A
A

N
IA

 

DZIA ANIE W ZLEWNI PRIORYTET 

1 

Za
ha

m
ow

an
ie

 w
zr

os
tu

 ry
zy

ka
 p

ow
od

zi
ow

eg
o 

1.2 
Wyeliminowanie/unikanie 
wzrostu zagospodarowania na 
obszarach szczególnego 
zagro enia powodzi  

5 Zakaz budowy obiektów zagra aj cych rodowisku z wy czeniem istniej cej i planowanej infrastruktury portowej WYSOKI 

6 Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych z wy czeniem istniej cej i planowanej infrastruktury portowej WYSOKI 

7 Zakaz budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej  WYSOKI 

8 Opracowanie szczegó owych warunków pod jakimi dyrektor RZGW lub Urz du Morskiego b dzie móg  zwolni  z zakazów 
wynikaj cych z art. 88l i art. 40 ustawy Prawo wodne  WYSOKI 

53 
Opracowanie szczegó owych warunków pod jakimi dyrektor Urz du Morskiego b dzie móg  zezwoli , na podstawie  art. 37 
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celów 
innych ni  wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1tej ustawy 

REDNI 

9 Wykup gruntów i budynków  REDNI 

1.3. 

Okre lenie warunków 
mo liwego 
zagospodarowywania 
obszarów chronionych przed 
zagro eniami od strony morza 

10 Ograniczenie budowy/budowa pod okre lonymi warunkami obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji  REDNI 

11 Ograniczenie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku  WYSOKI 

12 Ograniczenie budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej,  REDNI 

54 Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty na obszarach zagro onych od 
strony morza  WYSOKI 

55  Wypracowanie zalece  dla istniej cych obiektów, w zakresie mo liwych sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania 
obszarów zagro onych od strony morza WYSOKI 

1.5. 

Unikanie wzrostu oraz 
okre lenie warunków 
zagospodarowania na 
obszarach o niskim 
prawdopodobie stwie 
wyst pienia powodzi 

10 

 
Ograniczanie budowy/budowa pod okre lonymi warunkami obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub 
mo liwo ciach podejmowania decyzji / wypracowanie wytycznych  
 

REDNI 

15 Ograniczanie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku  WYSOKI 
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16 

 
Wypracowanie warunków pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty o du ym znaczeniu strategicznym dla gospodarki 
i mog cych spowodowa  znaczne zagro enie dla ludzi i rodowiska w przypadku zagro enia powodzi   
 

WYSOKI 

1.6. Utrzymanie naturalnych form 
ochrony brzegu morskiego 56 Prowadzenie zabiegów ochrony biotechnicznej w miejscach nadmiernej penetracji turystycznej, w których jest nara ona na 

zniszczenie WYSOKI 

1.7. 
Utrzymanie istniej cych 
technicznych form ochrony 
brzegu morskiego 

57 Odtwarzanie odcinków wydm i wa ów przeciwsztormowych zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych WYSOKI 

58 
 
Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych 
 

WYSOKI 

59 
 
Odtwarzanie pla  zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych 
 

WYSOKI 

1.8. 

Analiza istniej cych form 
ochrony brzegu morskiego w 
zakresie zmian dynamicznych 
w obszarze pasa technicznego 
na ca ej d ugo ci polskiego 
wybrze a 

60 

Prowadzenie bada  i analiz wp ywu poszczególnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz ich zniszcze  w wyniku wezbra  
sztormowych w skali lokalnej oraz skali ca ego wybrze a w celu analiz ich skuteczno ci w systemie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i ochrony brzegu 
 

WYSOKI 

2 
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2.1. Ograniczanie istniej cego 
zagro enia powodziowego 

22 Budowa i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego  WYSOKI 

61 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków w odcinkach uj ciowych  WYSOKI 

62 Ochrona brzegów morskich przed erozj  i zagro eniem od strony morza  WYSOKI 

28 Usprawnienie regu  sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi   REDNI 

29 Poprawa stanu technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej  WYSOKI 
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58 Naprawa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych WYSOKI 

59 Odtworzenie odcinków pla  zniszczonych w wyniku wezbra  sztormowych  WYSOKI 

63 Podniesienie i rozbudowa wa ów przeciwsztormowych i wa ów przeciwpowodziowych WYSOKI 

64 Prowadzenie akcji lodo amania oraz prowadzenie zabiegów w uj ciowych odcinka rzek poprawiaj cych swobodny odp yw 
kry lodowej podczas akcji  lodo amania w celu zapobiegania zatorom lodowym WYSOKI 

65 Usprawnienie regu  sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi  w granicach pasa 
technicznego WYSOKI 

66 Budowa i odtwarzanie systemów odprowadzaj cych wod  z obszarów zalanych WYSOKI 

2.2. Ograniczanie istniej cego 
zagospodarowania 

30 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach podejmowania decyzji  REDNI 

31 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów zagra aj cych rodowisku  WYSOKI 

32 Likwidacja/zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych  REDNI 

33 Likwidacja/zmiana funkcji pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej  REDNI 

2.3. Ograniczanie wra liwo ci 
obiektów i spo eczno ci. 

34 Modernizacja konstrukcji istniej cych budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie WYSOKI 

35 Uszczelnianie budynków, stosowanie materia ów wodoodpornych REDNI 

36 Trwa e zabezpieczenie terenu wokó  budynków WYSOKI 

67 Przebudowa i modernizacja nabrze y portowych WYSOKI 

3 

P
op

ra
w

a 
sy

st
em

u 
za

rz
dz

an
ia

 
ry

zy
ki

em
 

3.1. 

Doskonalenie prognozowania 
i ostrzegania o zagro eniach 
meteorologicznych 
i hydrologicznych 

37 Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrze / podniesienie poziomu ich jako ci i wiarygodno ci  WYSOKI 

38 Budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami  WYSOKI 

3.2. Doskonalenie skuteczno ci 
reagowania ludzi, firm 

39 Doskonalenie planów zarz dzania kryzysowego (wszystkie poziomy zarz dzania), z uwzgl dnieniem map zagro enia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego  REDNI 
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i instytucji publicznych. 
40 Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i post powania czasie powodzi dla obiektów prywatnych i publicznych oraz 

zagra aj cych rodowisku w przypadku wyst pienia powodzi  REDNI 

41 Wdra anie programów wspó pracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania  REDNI 

3.3. 
Doskonalenie skuteczno ci 
odbudowy i powrotu do stanu 
sprzed powodzi 

42 Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi  WYSOKI 

43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych  REDNI 

44 Wypracowanie wytycznych dotycz cych warunków ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego zagro enia powodzi   REDNI 

45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla 
zwierz t  REDNI 

3.4. 
Wdro enie i doskonalenie 
skuteczno ci analiz 
popowodziowych. 

46 Gromadzenie i udost pnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na 
obszarze ca ego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu prawnego  NISKI 

47 Analizy skuteczno ci systemu zarz dzania ryzykiem i rekomendacje zmian  NISKI 

48 Przygotowanie propozycji systemowych s cych rozwojowi bada  naukowych  REDNI 

68 
Przygotowanie propozycji systemowych s cych rozwojowi bada  naukowych dynamiki zmian polskiego wybrze a, 
zachodz cych procesów i ich zmian w czasie, wp ywu istniej cych konstrukcji hydrotechnicznych na procesy akumulacji i 
erozji w skali lokalnej i ca ego wybrze a  

REDNI 

3.5. 

Budowa instrumentów 
prawnych i finansowych 
zniech caj cych lub 
sk aniaj cych do okre lonych 
zachowa  zwi kszaj cych 
bezpiecze stwo powodziowe 

49 Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , które 
ochroni  spo eczno ci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji  WYSOKI 

50 Opracowanie zasad finansowania programów wspomagaj cych ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenów 
zagro onych, uruchamianie takich programów, znajdowanie róde  finansowania  REDNI 
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3.6. 

Budowa programów 
edukacyjnych poprawiaj cych 
wiadomo  i wiedz  na temat 
róde  zagro enia 

powodziowego i ryzyka 
powodziowego 

51 
Opracowanie programów edukacyjnych dla ró nych poziomów odbiorców (przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja, licea 
szko y wy sze), których celem b dzie zmiana mentalno ci spo eczno ci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na 
tereny zagro one oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszka ych terenów zagro onych 

WYSOKI 

52 
Opracowanie programów edukacyjnych dla mediów oraz innych podmiotów, których celem b dzie zmiana mentalno ci 
spo eczno ci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagro one oraz zmiany sposobu zagospodarowywania 
zamieszka ych terenów zagro onych 

WYSOKI 

69 

Opracowanie programów edukacyjnych, cykli warsztatów plenerowych, materia ów informacyjnych w okresach najwi kszej 
ekspansji turystycznej wybrze a dla ró nych poziomów odbiorców, w celu zwi kszenia wiadomo ci o procesach 
kszta tuj cych polskie wybrze e i skutkach, jakie powstan  w wyniku ich zak ócenia dla zdrowia i bezpiecze stwa ludno ci 
lokalnej oraz rodowiska naturalnego 

REDNI 

ród o: Opracowanie w asne 
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11 Instrumenty wspomagaj ce realizacj  dzia  

11.1 Instrumenty prawno-finansowe 
11.1.1 Finansowanie zarz dzania ryzykiem powodziowym 

Finansowanie zarz dzania ryzykiem powodziowym powinno obejmowa  realizacj  inwestycji 
przeciwpowodziowych, prace utrzymaniowe infrastruktury przeciwpowodziowej, wykup nieruchomo ci 
lub zmian  ich funkcji w wyniku wprowadzenia map zagro enia powodziowego do planów 
zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie urz dów administracji gospodarki wodnej, system 
ostrzegania powodziowego i Informatyczny System Os ony Kraju, akcje ratunkowe w sytuacji 
wyst pienia powodzi i likwidacje szkód powodziowych, a tak e ewentualny udzia  Skarbu Pa stwa 
w finansowaniu ubezpiecze  katastroficznych.  

W zwi zku z za eniami reformy Prawa Wodnego przed onymi do rozpatrzenia na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dniu 21 pa dziernika 2014 r. przeprowadzono analiz  struktury finansowania 
zaproponowanej w ramach reformy. Realizacja inwestycji przeciwpowodziowych zosta a przypisana 
w zale no ci od rodzajów wód okre lonym organom: Zarz dowi Dorzecza Odry, zarz dowi 
województwa/marsza kowi województwa, jednostkom samorz du regionalnego (szczególnie gminom). 
Inwestycje te projektuje si  finansowa  w szczególno ci ze rodków bud etu pa stwa, dotacji 
z NFO iGW, WFO iGW, wp ywów z rocznych op at za oddanie w u ytkowanie nieruchomo ci, 
urz dze  wodnych lub ich cz ci, op at rocznych za oddanie w u ytkowanie gruntów pokrytych 
wodami, bud etu UE i innych róde . Analogiczny podzia  kompetentnych organów i sposobu 
finansowania zosta  przeprowadzony dla utrzymania w nale ytym stanie technicznym infrastruktury 
przeciwpowodziowej. Funkcjonowanie urz dów administracji gospodarki wodnej, w ramach reformy 
zostanie przeorganizowane – zmniejszona zostanie liczba urz dów gospodarki wodnej do 
6 i powstan  2 pa stwowe osoby prawne – Zarz dy Dorzeczy Wis y i Odry (pozosta ymi organami 

ciwymi w sprawach gospodarki wodnej b : minister w ciwy ds. gospodarki wodnej, prezes 
KZGW oraz marsza ek województwa). Finansowanie ca ci b dzie opiera o si  na takich samym 
za eniach jak w przypadku inwestycji przeciwpowodziowych. System ostrzegania powodziowego 
oraz Informacyjny System Os ony Kraju (za które odpowiada  b dzie wojewoda oraz IMGW – PIB) 
finansowany ma by  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, brak jest jednak proponowanych 
rozwi za  finansowych – w szczególno ci dla systemu ISOK i finansowania zada  IMGW – PIB. Akcje 
ratunkowe w sytuacji wyst pienia powodzi oraz likwidacje szkód powodziowych finansowane b  ze 
Skarbu Pa stwa. Odszkodowania b  wyp acane przez Zarz dy Dorzecza, brak jest jednak regulacji 
co do sposobu finansowania powy szych dzia . Przy dalszym wdra aniu reformy nale y 
zagwarantowa  w ciw  alokacj rodków w cz ci nr 21 i 22 bud etu, wdro  najszerszy zakres 
zasady zwrotu kosztów us ug wodnych, rozwa  zasadno  wprowadzenia nowych op at 
(retencyjnej, powodziowej), uchwali  jasn  regulacj  odno nie podmiotu ponosz cego koszty wykupu 
nieruchomo ci oraz odszkodowa  za ograniczenie/wy czenie mo liwo ci korzystania 
z nieruchomo ci/zmian  funkcji nieruchomo ci, wprowadzi  przepisy dotycz ce op at adiacenckich 
(dotycz cych w cicieli lub u ytkowników wieczystych nieruchomo ci, których warto  wzros a na 
skutek redukcji strefy zagro enia powodzi  w wyniku realizacji inwestycji przeciwpowodziowej), 
przyj  jasne stanowisko odno nie udzia u Skarbu Pa stwa w finansowaniu systemu ubezpiecze  
katastroficznych, uwzgl dni  w ramach systemu finansowania ZRP koszty funkcjonowania Systemu 
ISOK oraz realizacji zada  IMGW – PIB. Dodatkowo wdro enie PZRP mo e by  wspierane 
np. poprzez obj cie zalesie  terenów zalewowych (które nie bior  udzia u w aktywnym przep ywie 
wody), dodatkowym wsparciem ze rodków krajowych, systemem ulg w podatku rolnym dla w cicieli 
gospodarstw rolnych rezygnuj cych z intensywnego gospodarowania na terenach zalewowych, 
zwolnienia z op aty skarbowej decyzji, zezwole , pe nomocnictw, i wszelkich innych czynno ci 
zwi zanych z realizacj  PZRP. Zaproponowane powy ej rozwi zania nale y przeprowadzi  przed 
rokiem 2020 (po tej dacie znacz co zostanie zmniejszona kwota rodków finansowych jakie Polska 



 
Instrumenty wspomagaj ce realizacj  dzia  
 

 

129 
129 

dzie otrzymywa a z UE). Nale y tak e rozwa  korzy ci wynikaj ce ze wspó udzia u Banku 
wiatowego przy realizacji strategicznych – inwestycyjnych dzia  przeciwpowodziowych 

 
11.1.2 Zasady gospodarowania obszarami nara onymi na 

niebezpiecze stwo powodzi 

W pierwszej kolejno ci nale y wskaza  trzy zasady wiod ce przy projektowaniu instrumentów 
prawnych zwi zanych z wdra aniem map zagro enia powodziowego (dalej jako: MZP): 

 dopuszczenie dalszego zagospodarowania terenów zagro onych powodzi  w sposób 
sprzeczny z zasadami ustalonymi w ramach PZRP (Instrument Wspieraj cy: 
Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagro onych powodzi  - 
Wytyczne) jest wykluczone z uwagi na konieczno  zatrzymania procesu wzrostu 
ryzyka powodziowego oraz unikni cia kolejnych nak adów inwestycyjnych na 
infrastruktur  przeciwpowodziow  i zwi zane z jej realizacj  nieakceptowalne koszty 
rodowiskowe; 

 ani bud et pa stwa, ani bud ety samorz dów terytorialnych nie s  wstanie ponie  w 
krótkim okresie czasu skumulowanego ci aru kosztów wykupu/odszkodowa  
wzgl dem podmiotów prywatnych w wyniku zmian przeznaczenia nieruchomo ci 
(zob. Stanowisko nr 18 Konwentu Marsza ków Województw z dnia 29 pa dziernika 
2014 r.) ; 

 PZRP w tym i kolejnym cyklu inwestycyjnym zak adaj  wdro enie pakietu 
technicznych i nietechnicznych (zwi kszanie naturalnej retencji) inwestycji 
przeciwpowodziowych, których celem jest redukcja stref zagro enia powodziowego. 
Realizacj  tych inwestycji nale y potraktowa  priorytetowo je eli chodzi o struktur  
alokacji rodków w szczególno ci w ramach bud etu pa stwa.  

Dla zilustrowania skali kosztów zwi zanych z implementacj  MZP w procesie planowania 
przestrzennego nale y wskaza  zakres potencjalnych obci  finansowych odnosz c si  do 
nast puj cych stanów faktycznych: 

1) relokacja zabudowy (przesiedlenie) z terenów, których nie wskazano do ochrony 
w drodze technicznych metod ochrony przeciwpowodziowej (wskazania nast pi  
w ramach analizy wielokryterialnej), a w wietle opracowanych w ramach PZRP zasad 
gospodarowania (zob. Wytyczne) zabudowa nie mo e pozosta  na tych terenach;  

2) relokacja zabudowy (przesiedlenie) z terenów wskazanych w ramach PZRP jako 
obszary naturalnej retencji; 

3) zmiana funkcji istniej cych obiektów prywatnych tak by nowa funkcja by a dopuszczalna 
w wietle opracowanych w ramach PZRP zasad gospodarowania;  

4) zmiana przeznaczenia niezagospodarowanych nieruchomo ci na skutek uwzgl dnienia 
opracowanych w ramach PZRP zasad gospodarowania w obowi zuj cych m.p.z.p. lub 
wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej jako: 
wzizt). 

W wietle wskazanych powy ej zasad wiod cych oraz kategorii potencjalnych obci  finansowych 
proponuje si  wdro enie nast puj cych instrumentów prawnych: 

a) dokonanie nowelizacji art. 88f ust. 5 PW zgodnie, z którym przedstawione na mapach 
zagro enia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, 
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o których mowa w art. 88d ust. 2 (w tym obszary szczególnego zagro enia powodzi ), 
uwzgl dnia si  w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
decyzji o warunkach zabudowy.  

b) dokonanie nowelizacji art. 88f ust. 8 PW, zgodnie z którym koszty wprowadzenia zmian 
w planach oraz decyzjach, o których mowa w ust. 5, ponosz  odpowiednio bud ety 

ciwych gmin albo województw. Nowy przepis musi jasno stanowi , e koszty te 
ponosi Skarb Pa stwa. 

c) transpozycja MZP do obowi zuj cych m.p.z.p. nast puje w istniej cym trybie 
tj. w terminie 30 miesi cy od dnia przekazania MZP samorz dom, przy czym; 

 katalog aktów planistycznych z art. 88f ust. 5 nale y rozszerzy  o studia 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

 w stosunku do wydanych decyzji o wzizt oraz pozwole  na budow  nie 
uwzgledniaj cych MZP wprowadza si  obowi zek wznowienia post powania 
z urz du lub decyzje te wygasn ; 

 niezw ocznie wprowadza si  obowi zek uwzgl dniania MZP oraz Wytycznych 
w toku post powa  w sprawie pozwolenia na budow ;  

 organ administracji planistycznej lub architektoniczno budowlanej ma prawo 
zwróci  si  z zapytaniem do RZGW o aktualno  MZP w wietle dost pnych 
analiz hydraulicznych opracowanych w ramach zada  organów gospodarki 
wodnej oraz Pa stwowej S by Hydrologiczno Meteorlogicznej, czyli 
np. uwzgl dniaj cych inwestycje przeciwpowodziowe zrealizowane w latach 
2012-2014 r.; w przypadku gdy obszar zagro enia powodziowego zosta  
zredukowany w wyniku zamodelowania „Wariantu O” w rozumieniu PZRP 
jednostka samorz du terytorialnego (dalej jako: JST) uwzgl dnia w toku 
stosownej procedury nowe obszary; wymaga to uzgodnienia z Dyrektorem 
RZGW; 

 studia ochrony przeciwpowodziowej, dla rzek które w WORP zosta y wskazane 
do opracowania map w II cyklu planistycznym, zachowuj  wa no  do czasu 
przekazania w ciwym organom nowych map zagro enia powodziowego i map 
ryzyka powodziowego. Do terenów obj tych studiami w odpowiednim zakresie 
(dost pno  danych) stosuje si  re im opracowany w ramach Wytycznych PZRP; 

d) Na 6 miesi cy przed terminem sporz dzenia ka dej aktualizacji map zagro enia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego, wynikaj cej z art. 88f ust. 11 ustawy organ 
gminy zobowi zany jest do rozpocz cia procedury przyj cia lub weryfikacji konieczno ci 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych 
w art. 88d ust.2 ustawy, w ramach której przy uwzgl dnieniu aktualnego stopnia 
zagro enia powodzi  przyj te zostan  postanowienia odno nie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz kszta towania infrastruktury na potrzeby ewakuacji 
ludno ci z terenów zagro onych. Obowi zek rozpocz cia procedury przyj cia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy równie  obszarów 
wskazanych w art. 88d ust.2, dla których w terminie do 22 grudnia 2019 r. opracowano po 
raz pierwszy mapy zagro enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 

e) umocowanie zakazów i ogranicze  okre lonych w Wytycznych PZRP w ustawie Prawo 
wodne oraz Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie; 



 
Instrumenty wspomagaj ce realizacj  dzia  
 

 

131 
131 

f) odszkodowania w przypadku relokacji zabudowy (przesiedlenie) z terenów, których nie 
wskazano do ochrony w drodze technicznych metod ochrony przeciwpowodziowej b  
realizowane w trybie specustawy powodziowej z zastrze eniem konieczno ci 
nowelizacji ustawy PW (uwzgl dnienie w katalogu inwestycji przeciwpowodziowych 
dzia ania polegaj cego na odtwarzaniu naturalnej retencji); 

g) odszkodowania relokacja zabudowy (przesiedlenie) z terenów wskazanych w ramach 
PZRP jako obszary naturalnej retencji b  realizowane w trybie specustawy 
powodziowej z zastrze eniem konieczno ci nowelizacji ustawy PW (uwzgl dnienie 
w katalogu inwestycji przeciwpowodziowych dzia ania polegaj cego na odtwarzaniu 
naturalnej retencji); 

h) koszty zmiany funkcji obiektów prywatnych oraz dostosowania tych obiektów do 
wymogów Wytycznych PZRP b  ponoszone przez w cicieli przy wsparciu ze 
rodków NFOI GW/WFO IGW; (zró nicowanie wysoko ci wsparcia uzale nione 

dzie od sytuacji maj tkowej podmiotu zobowi zanego; wprowadzony zostanie system 
ulg podatkowych);  

i) wy czenie art. 36 u.p.z.p w stosunku do zmian m.p.z.p./ decyzji wzizt wynikaj cych 
z konieczno ci uwzgl dnienia MZP (studiów ochrony przeciwpowodziowej) przy 
za eniu, i : 

 wy czenie to wprowadza si  na okres pierwszego cyklu planistycznego  
(2016-2021); wy czenie skutkuje zamro eniem potencjalnych roszcze  z tytu u 
zmiany przeznaczenia nieruchomo ci w jakimkolwiek trybie;  

 W okresie do 2019 r. JST dokonuj  inwentaryzacji nieruchomo ci w zakresie 
skali potencjalnych zmian przeznaczenia; inwentaryzacja nast puje przy 
uwzgl dnieniu przekazanych JST warstw numerycznych dla „Wariantu 0” oraz 
„Wariantu Inwestycyjnego” w rozumieniu PZRP; 

 W cyklu planistycznym 2022+ ze stosownych zakazów/ogranicze  
zagospodarowania zwolnienie zostan  tereny, które w wyniku realizacji „Wariantu 
Inwestycyjnego” nie b  ju  wchodzi y w zakres obszarów szczególnego 
zagro enia po aktualizacji MZP; 

j) W cyklu planistycznym 2022+ od momentu uwzgl dnienia MZP w m.p.z.p. uruchamiany 
jest mechanizm odpowiedzialno ci wprowadzony do ustawy Prawo wodne i opieraj cy 
si  na nast puj cych zasadach: 

 Po uchwaleniu lub zmianie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uwzgl dniaj cych mapy zagro enia powodziowego sporz dzone 
do dnia 22 grudnia 2019 r. w rozumieniu art. 88h ust. 10 ustawy, przepis art. 36 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) stosuje si , z tym e odszkodowania za poniesion  
rzeczywist  szkod , wykupienia nieruchomo ci lub jej cz ci albo odszkodowania 
równego obni eniu warto ci nieruchomo ci lub jej cz ci mo na da  od Skarbu 
Pa stwa reprezentowanego przez wojewod .  
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11.1.3 Ubezpieczenia od ryzyka wyst pienia powodzi 

W warunkach polskich wyró nia si  trzy kategorie obszarów nara onych na niebezpiecze stwo 
powodzi:  

1. Obj te mapami zagro enia i ryzyka powodziowego w ramach ISOK – wysoko ci 
ubezpiecze  na tych terenach powinny by  zró nicowane z uwagi na po enie 
nieruchomo ci w strefie wody 10%, 1% i 0,2% oraz g boko  zalewu;  

2. Nie obj te mapami zagro enia i ryzyka powodziowego w ramach ISOK ale obj te studiami 
ochrony przeciwpowodziowej – wymaga opracowania zgeneralizowanego wzoru 
ró nicowania sk adki ubezpieczeniowej, uwzgl dniaj cego mo liwo  zastosowania 
zró nicowanych zmiennych stopnia zagro enia przeciwpowodziowego; 

3. Nie obj te mapami zagro enia i ryzyka powodziowego w ramach ISOK ani studiami ochrony 
przeciwpowodziowej - konieczne jest opracowanie zgeneralizowanego wzoru ró nicowania 
sk adki ubezpieczeniowej w zale no ci od poziomu dost pno ci danych na temat stopnia 
zagro enia (powodzie historyczne; dokumentacja pozostaj ca w posiadaniu RZGW lub 
ZMiUW). 

Nale y tak e dokona  zmian w OWU (z uwagi na nisk  jako  wykupowanych ubezpiecze ) 
i uwzgl dni  zapisy o przyczynianiu si  poszkodowanych do szkody (np. budowanie na terenach 
nieprzeznaczonych pod zabudow  z uwagi na uprzednio stwierdzone ryzyko powodziowe w studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku OWU funkcjonuj cych 
w obr bie ubezpiecze  mienia publicznego – towarzystwa ubezpieczeniowe powinny stosowa  
z pe  konsekwencj  zapisy o odpowiedzialno ci samych ubezpieczonych, je eli s  oni 
odpowiedzialni za niski stopie  ochrony przed powodzi .  

Docelowy kszta t propozycji instrumentów ubezpieczeniowych powinien zosta  uzgodniony w ramach 
prac nad PZRP z grup  robocz  ds. ubezpiecze  katastroficznych przy PIU oraz Komisj  Nadzoru 
Finansowego, opracowuj  obecnie dokument pn. „Wytyczne dotycz ce zarz dzania ryzykiem 
powodzi w sektorze ubezpiecze ”. 

11.1.4 Kompetencja oddzia ywa  spo ecznych zwi zanych z 
realizacj  inwestycji przeciwpowodziowych 

Koszty zwi zane z kompensacj  oddzia ywa  spo ecznych zwi zanych z realizacj  inwestycji 
przeciwpowodziowych wynikaj  z konieczno ci relokacji jednostek, utraty dóbr lub dost pu do nich, 
utraty róde  dochodu lub rodków utrzymania, ogranicze  dost pu do dotychczas powszechnie 
dost pnych terenów (zielone, rekreacyjne). Wprowadzenie rekompensat za czasowe ograniczenie 

adztwa nad nieruchomo ci  jest konieczne na poziomie specustawy powodziowej. Je li mo liwe 
jest doj cie do porozumienia stron, zaleca si  pozyskanie nieruchomo ci na drodze umów 
cywilnoprawnych, co pozwala na swobodne okre lenie rekompensaty za czasowe ograniczenie praw 
do nieruchomo ci. Postulowane jest natomiast wprowadzenie mo liwo ci wyd enia terminu na 
osi gni cie porozumienia za zgodna wol  stron.  

Rekompensata kosztów zwi zanych z utrat  mo liwo ci prowadzenia w danym miejscu dzia alno ci 
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego powinna zosta  wprowadzona jako mechanizm 
kompensacyjny pozwalaj cy na pokrycie kosztów wynikaj cych z przerwy w dzia aniu i przeniesienia 
w inne miejsce przedsi biorstwa, zak adu lub gospodarstwa rolnego. Przy projektowaniu inwestycji, 
które wi za y si  b  z konieczno ci  dokonania wyw aszcze  i zaj  czasowych, dobr  praktyk  
jest sporz dzanie tzw. planów przesiedle , których celem jest zapewnienie, e rodki utrzymania 
jednostek dotkni tych projektem znajduj  si  co najmniej na tym samym poziomie, na którym by y 
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przed rozpocz ciem realizacji inwestycji. Rekomendowane jest szersze wdro enie obowi zku 
opracowania planów przesiedle  jako dobrej praktyki przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. 
Zalecane jest powi zanie prac nad planami przesiedle  z przygotowaniem raportu o oddzia ywaniu na 
rodowisko. 

11.2 Instrumenty analityczne 
Wyró niono dwie grupy instrumentów analitycznych: system gromadzenia i archiwizacji danych 
o przebiegu zagro /wyst pieniu powodzi oraz system gromadzenia danych o szkodach i stratach 
powodziowych.  

System gromadzenia i archiwizacji danych o przebiegu zagro /wyst pienia powodzi  to instrumenty 
wspieraj ce popraw  i rozwój krajowego i lokalnego systemu prognoz, monitoringu i ostrze . 
Postuluje si  dostosowanie systemu zarz dzania ryzykiem powodziowym do nowoczesnych metod, 
w tym doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagro eniach meteorologicznych 
i hydrologicznych. Podstawowym instrumentem w tej grupie jest budowa i wprowadzenie jednego 
oficjalnego systemu informacyjnego zarz dzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich s b 
w Polsce. Instrumenty wspieraj ce, których celem jest przyspieszenie podejmowania dzia  
zapobiegaj cych skutkom powodzi, to przede wszystkim budowa i usprawnienie lokalnych systemów 
monitoringów i ostrzegania (i w czenie ich do Planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej 
powiatu/gminy). System lokalny powinien by  obs ugiwany przez mieszka ców i obejmowa  kontrol  
stanu i przep ywu wody w punktach pomiarowych, a tak e stanu wa ów i urz dze  hydrotechnicznych. 

ród dodatkowych instrumentów, zapewniaj cych sprawne funkcjonowanie Systemu wyró nia si : 
zwi kszenie liczby stacji monitoringu na rzekach i rozszerzenie prognoz na mniejsze rzeki i zlewnie 
(obecnie prognozy hydrologiczne prowadzone s  dla posterunków wodowskazowych du ych rzek), 
wdro enie nowoczesnych modeli prognostycznych o wi kszej dok adno ci, wprowadzenie 
zlewniowego podzia u os ony hydrometeorologicznej w ramach zarz dzania w Gospodarce Wodnej w 
celu ograniczenia chaosu kompetencyjnego i wynikaj cych z niego problemów w przetwarzaniu 
danych, a tak e wdro enie badania skuteczno ci i oceny sprawdzalno ci prognoz i ostrze  – 
najw ciwiej poprzez rozporz dzenie Ministra rodowiska. 

System gromadzenia danych o szkodach i stratach powodziowych opiera  si  ma na analizie szkód 
popowodziowych, a w konsekwencji prowadzi  do weryfikacji i aktualizacji mapy zagro enia ryzyka 
powodziowego. W tym celu nale y wprowadzi  centralny system raportowania strat popowodziowych, 
jeden wspólny dla wszystkich jednostek zajmuj cych si  szacowaniem i raportowaniem strat 
i wyp acaniem odszkodowa . W systemie tym nale oby gromadzi  dane o wszystkich rodzajach 
szkód, we wszystkich grupach poszkodowanych dotycz ce wysoko ci i róde  finansowania 
odszkodowa . Zestawienie powy szych danych z mapami ryzyka powodziowego pozwoli na 
porównanie strat przewidywanych ze stratami realnymi, co prowadzi do ich aktualizacji i weryfikacji. 
Zestawienia takie proponuje si  wykonywa  w cyklu jednorocznym, dwuletnim (dla potrzeb 
zarzadzania kryzysowego) i sze cioletnim (dla potrzeb zarz dzania ryzykiem powodziowym). Ca  
powinna by  uregulowana w akcie prawnym, wymuszaj cym jednolity wzór raportu dla wszystkich 
jednostek zg aszaj cych straty powodziowe, w celu zapewnienia kompletno ci danych i ich 
przekazywania. 
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11.3 Instrumenty informacyjne i edukacyjne 
Instrumenty informacyjne i edukacyjne pe ni  funkcj  wspieraj . Celem ich jest zmniejszenie 
potencja u szkód popowodziowych poprzez kszta towanie zachowa  w sytuacji zagro enia powodzi  
i zmniejszenie osadnictwa w obszarach powodziowych. Cel ten mo na osi gn  poprzez edukacj  
i informowanie na poziomie ró nych grup wiekowych. W ród tej grupy instrumentów wyró niono 
kampanie informacyjne, kampanie edukacyjne dla palcówek edukacji szkolnej, dla placówek edukacji 
przedszkolnej i edukacj  dla bezpiecze stwa na terenach du ych obiektów (np. zak adów pracy).  

Proponuje si  przeprowadzenie Kampanii Informacyjnej dotycz cej Planu Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym. Zapoznanie ze struktur  dokumentu i jego za eniami, rozpowszechnienie informacji 
dotycz cych przepisów prawa i mo liwych dzia  zmniejszaj cych ryzyko powodziowe, a tak e 
informacji o poziomie ryzyka inwestycyjnego w obszarach zagro onych powodziami. Nale y 
przeprowadzi  na szerok  skal  Kampani  Informacyjn  strony www.powodz.gov.pl poprzez zlecenie 
reklamy profesjonalnym firmom, eventy promocyjne, kampanie outdoorowe i banerowe, a tak e 
klasyczne biuletyny.  

Kampanie edukacyjne w szko ach powinny opiera  si  na przeprowadzaniu lekcji dotycz cych 
bezpiecze stwa w sytuacji powodziowej (wymaga to stworzenia materia ów dydaktycznych dla 
nauczycieli i szkole  dla nich), przeprowadzeniu kursów pierwszej pomocy dla uczniów i utworzeniu 
instrukcji post powania w czasie powodzi obejmuj cej placówk . Edukacja przedszkolna powinna 
zosta  przeprowadzona dodatkowo w ramach spotka  ze stra akami i policj  i opiera  si  na takich 
rodkach przekazu jak filmy animowane, gry planszowe, zach canie do tworzenia rodzinnych planów 

powodziowych, konkursy plastyczne, plakaty.  

Na terenie wszystkich obiektów, skupiaj cych okresowo du e grupy ludzi, a zagro onych ryzykiem 
powodzi, powinno si  stworzy  instrukcje post powania w czasie powodzi i w czy  j , jako sta y 
element do podstawowego szkolenia BHP. 
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12 Podsumowanie dzia  i ich priorytety 

12.1 Opis metodyki budowy i oceny wariantów 
Na podstawie wykonanej diagnozy problemów oraz w oparciu o propozycje dzia  zg oszonych 
w ramach prac zespo ów planistycznych zlewni, dla ka dego regionu wodnego i obszaru dorzecza, 
zdefiniowano dzia ania, które w efekcie zapewni  osi gni cie celów g ównych i szczegó owych. 
Dzia aniom nietechnicznym oraz technicznym zosta y nadane priorytety, odzwierciedlaj ce charakter 
zagro enia i problematyk  powodzi. Weryfikacja i uzasadnienie przyj tych celów g ównych 
i szczegó owych dla ka dego regionu wodnego i obszaru dorzecza nast puje w drodze formu owania 
i oceny wariantów planistycznych. Wariant planistyczny, to zestaw niezale nych lub powi zanych 
z sob  dzia , prowadz cych do osi gni cia wskazanych celów, przy za eniu okre lonego poziomu 
bezpiecze stwa powodziowego i sposobie zarz dzania ryzykiem powodziowym. Formu owanie 
wariantów planistycznych bazowa o na dokonaniu wyboru dzia  ograniczaj cych ryzyko 
powodziowe (które mog  zmniejszy , zneutralizowa  lub roz  w czasie zdiagnozowane problemy) 
oraz przypisaniu dzia  do celów i opiera o si  o za enia regu y SMART (zdefiniowanie mierzalnych 
celów i okresu realizacji, efektywnych i akceptowalnych spo ecznie). 

Pierwszym zidentyfikowanym wariantem jest wariant zerowy, oparty na scenariuszu zaniechania 
dzia  maj cych na celu jak kolwiek popraw  obecnej sytuacji. Wariant ten oznacza pozostanie 
w obecnym zakresie rodzajowym i przestrzennym infrastruktury przeciwpowodziowej oraz sterowanie 
wielko ci  powodzi w ramach obowi zuj cych przepisów. W wariancie zerowym nie zak ada si  
zatem realizacji dzia  inwestycyjnych, ani ponoszenia corocznych nak adów o charakterze 
utrzymaniowym, przewiduje si  jedynie ponoszenie niezb dnych kosztów eksploatacyjnych, 
zwi zanych z u ytkowaniem istniej cych obiektów. Wariant ten uwzgl dnia inwestycje techniczne 
rozwojowe zrealizowane w okresie od powstania map zagro enia i ryzyka powodziowego do VI 2014 
roku. Wariant zerowy stanowi wariant bazowy, do którego odnoszone s  efekty podnosz ce 
skuteczno  dzia  przeciwpowodziowych, przewidziane w kolejnych analizowanych wariantach. Na 
potrzeby analizy kosztów i korzy ci spo ecznych (CBA) oszacowano coroczny przyrost strat 
powodziowych powsta ych z uwagi na niew ciwy stan techniczny (pogarszaj ca si  funkcjonalno ) 
urz dze  przeciwpowodziowych i post puj  degradacj  tego stanu.  

Metodyka formu owania wariantu utrzymaniowego opiera si  na identyfikacji po danej wysoko ci 
corocznych kosztów remontów istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej. Przy identyfikacji 
wariantu utrzymaniowego okre lenie „utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej” definiowane jest 
jako bie ce nak ady finansowe na remonty, ponoszone w celu zachowania okre lonego standardem 
stanu tej infrastruktury poprzez dokonywanie koniecznych napraw. Coroczne koszty remontów na 
obszarze dorzecza Odry zaprognozowano w sta ej kwocie ok. 90 mln z . Koszty odtworzenia 
infrastruktury, maj ce charakter inwestycji, nie s  uj te w wariancie utrzymaniowym, przyjmuje si  
jednak za enie o ponoszeniu kosztów odtworzenia w okresie analizy, dzi ki czemu ma miejsce 
zast powanie zu ytych sk adników budowli sk adnikami nowymi w zale no ci od potrzeb, 
tj. w momencie braku mo liwo ci dalszej eksploatacji danego sk adnika lub ca ej budowli / urz dzenia. 
Koszty o charakterze odtworzeniowa funkcjonalno ci uj to w wariancie technicznym. 

Efektywno  wariantu utrzymaniowego podlega weryfikacji w ramach analizy kosztów i korzy ci 
spo ecznych, na podstawie obliczonej ró nicy pomi dzy prognozowanymi redniorocznymi stratami 
powodziowymi w wariancie zerowym oraz redniorocznymi stratami powodziowymi w wariancie 
utrzymaniowym. 

Zdefiniowano ponadto wariant nietechniczny, zawieraj cy dzia ania nietechniczne (N) oraz dzia ania 
wspieraj ce (Nwspieraj ce) oraz warianty techniczne, które razem z dzia aniami nietechnicznymi 
tworz  tzw. warianty kombinowane.  



 
Podsumowanie dzia  i ich priorytety 
 

 

137 
137 

Zidentyfikowane warianty techniczne, stanowi ce mo liwe do zastosowania rozwi zania problemów 
wyst puj cych w danej zlewni, sk adaj  si  z dwóch kategorii: 

i) Odtworzenie Funkcjonalno ci systemu przeciwpowodziowego (OF)  

oraz 

ii) Dzia ania Techniczne Rozwojowe (TR Nowe) 

 

i) Odtworzenie Funkcjonalno ci systemu przeciwpowodziowego (OF) 

Odtworzenie funkcjonalno ci jest rozumiane jako jednorazowe dzia anie o charakterze nak adów 
inwestycyjnych maj ce na celu odbudow  po danego przez eksploatatora poziomu technicznego / 
funkcjonalno ci istniej cych obiektów przeciwpowodziowych oraz likwidacj  wieloletnich zaniedba  
i przygotowanie infrastruktury do dalszych bie cych dzia  eksploatacyjnych i ponoszenia 
corocznych kosztów utrzymaniowych. 

ii) Dzia ania Techniczne Rozwojowe (TR Nowe) 

Drug  kategori  dzia  technicznych dla obszarów problemowych s  dzia ania techniczne 
rozwojowe, które zawieraj  nowe inwestycje, niedotycz ce odtworzenia istniej cej infrastruktury. 

Z powy ej wymienionych, ró nych kategorii dzia  technicznych i nietechnicznych, utworzono 
warianty planistyczne. Ka dy wariant planistyczny zawiera dzia anie wybrane w drodze analizy 
wielokryterialnej (TR Nowe 1 lub TR Nowe 2 lub Nietechniczne) oraz dzia ania nietechniczne 
wspieraj ce i dzia ania o charakterze odtworzenia funkcjonalno ci lub alternatywy odtworzenia 
funkcjonalno ci. Warianty planistyczne zosta y zagregowane na poziomie regionów wodnych oraz 
obszarów dorzeczy. 

Zarówno dla dzia  o charakterze odtworzenia funkcjonalno ci, jak i dla dzia  technicznych 
rozwojowych, zidentyfikowano rozwi zania alternatywne, zastosowano jednak e odmienne podej cie: 
dla oceny efektywno ci dzia , zdefiniowanych jako mo liwe do zastosowania rozwi zania 
o charakterze odtworzenia funkcjonalno ci, dokonano uproszczonej oceny efektywno ci hydraulicznej 
oraz udatno ci rodowiskowej, z kolei analiza wielokryterialna dotyczy mo liwych do zastosowania 
rozwi za  w ramach dzia  technicznych rozwojowych i nietechnicznych. Przedmiotem analizy 
wielokryterialnej s  bowiem warianty rozwi za  w obszarach problemowych, a jej celem jest 
dokonanie wyboru najbardziej zasadnego rozwi zania, z uwzgl dnieniem zlewniowego podej cia do 
zarz dzania ryzykiem powodziowym. Takie podej cie zapewnia, e ocenie poddane s  poszczególne 
rozwi zania problemu w danym obszarze problemowym/obszarach problemowych, a nie sumy 
dzia . Analizy te uwzgl dniaj  powi zania hydrauliczne pomi dzy obszarami problemowymi, a co za 
tym idzie, mo liwo  rozwi zania problemu na wy szym poziomie planistycznym. 

W kontek cie powy szego podej cia istotne jest uchwycenie efektu wdro enia danego rozwi zania 
i porównanie efektu tego rozwi zania z efektem rozwi zania alternatywnego. W ten sposób mo na 
unikn cznej oceny, obejmuj cej szereg dzia , poniewa  taka czna ocena mog aby prowadzi  
do zaburzenia wyniku – mianowicie wi kszy wp yw na wynik oceny mia yby dzia ania bardziej 
efektywne i tym samym by aby mo liwo  niewychwycenia dzia  nieefektywnych, które by yby 
rekomendowane do realizacji tylko dlatego, e by yby oceniane cznie z dzia aniami efektywnymi. 

Ocena efektywno ci wariantów planistycznych, stanowi cych sum  rekomendowanych dzia  dla 
poszczególnych regionów wodnych (a tak e obszarów dorzeczy), nast puje w ramach analizy 
kosztów i korzy ci spo ecznych. Efekty podnosz ce skuteczno  dzia  przeciwpowodziowych, 
przewidziane w analizowanych wariantach (utrzymaniowym, nietechnicznym i technicznym 
/kombinowanym) podlegaj  ocenie w ramach analizy kosztów i korzy ci spo ecznych na podstawie 
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obliczonej ró nicy pomi dzy prognozowanymi redniorocznymi stratami powodziowymi w wariancie 
zerowym oraz ni szymi od nich redniorocznymi stratami powodziowymi w pozosta ych wariantach. 

Poni szy schemat zawiera podsumowanie algorytmu formu owania wariantów planistycznych: 

Rysunek nr 25 Algorytm formu owania wariantów planistycznych 
 

ród o: Opracowanie w asne. 

Legenda: 

WP 1, 2 – wariant planistyczny 1, 2 

TR Nowe 1, 2 – dzia ania rozwojowe techniczne - mo liwe rozwi zania problemu: dzia ania 21-27 oraz 
29; dla ochrony brzegu morskiego dzia ania 53 - 69 

N – dzia ania nietechniczne zakwalifikowane do wdro enia jako komplementarne w stosunku do 
Technicznych. S  to dzia ania: 1-3; 9; 18-20; 30-36 

Nwspieraj ce – dzia ania nietechniczne towarzysz ce za ka dym razem dzia aniom technicznym: 4-8; 
10-17; 28; 37-41; 42-52 

OF – dzia ania o charakterze odtworzenia funkcjonalno ci: dzia ania 24 i 29 

MCA – analiza wielokryterialna 
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12.2 Strategia zarz dzania ryzykiem powodziowym 
Strategia zarz dzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry opiera si  na ekonomicznie 
(spo ecznie i finansowo) rekomendowanym i uzasadnionym doborze dzia  nietechnicznych, 
technicznych i instrumentów wspomagaj cych. W obliczu ograniczonych zasobów celem jest  
maksymalizacja efektywno ci przedsi wzi tych dzia  w kolejnych cyklach planistycznych.  

Na zidentyfikowany poziom ryzyka powodziowego wp ywa zarówno prawdopodobie stwo wyst pienia 
powodzi, jak i jej konsekwencje. Prawdopodobie stwo w przypadku zarz dzania ryzykiem 
powodziowym uzale nione jest zarówno od wysoko  fali wezbraniowej (wysoko ci falowania dla 
brzegu morskiego i morskich wód wewn trznych), jak i stanu zabezpiecze  i infrastruktury 
przeciwpowodziowej, pozwalaj cych na jej bezpieczne przeprowadzenie. Niebagateln  rol  odgrywa 
tak e zarz dzanie konsekwencjami wyst pienia powodzi (powsta e szkody materialne, ofiary 
w ludno ci) poprzez wdro enie szeregu dzia  nietechnicznych (wykupy, lokalne systemy 
ostrzegania i prognozowania). Przy wyborze optymalnego wariantu planistycznego, pozwalaj cego na 
obni enie ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza, zastosowano metod  kolejnych przybli , 
uzyskiwanych poprzez analiz  sprz  zwrotnych, wp ywaj c na poszczególne sk adowe ryzyka 
powodziowego. Schematycznie proces ten przedstawia poni szy rysunek. 

Ka da ze sk adowych ryzyka powodziowego znalaz a swoje odzwierciedlenie w zaplanowanych 
dzia aniach i przyj tych priorytetach. 

Rysunek nr 26 Elementy sk adowe ryzyka powodziowego wykorzystane przy doborze 
optymalnego wariantu planistycznego. 

 

 

ród o: Opracowanie w asne. 

W obszarze dorzecza Odry, w ramach WORP, wyznaczono obszary nara one na niebezpiecze stwo 
powodzi o cznej powierzchni ponad 8 tys. km2. Obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi 
stanowi  blisko 7% powierzchni obszaru dorzecza Odry (ponad 2,5% powierzchni Polski). D ugo  
rzek obj tych tymi obszarami wynosi 6 578 km, natomiast d ugo  rzek rozpatrywanych w WORP to 
blisko 8 021 km. Dla obszarów nara onych na niebezpiecze stwo opracowano mapy zagro enia 
powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). Na podstawie analizy map zagro enia 
powodziowego zdefiniowano na rozpatrywanym obszarze ok. 396 tys. ha obszaru znajduj cego si  na 
terenie o prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi raz na 500 lat, a w przypadku powodzi 
o cz stotliwo ci wyst powania raz na 100 lat i raz na 10 lat, powierzchnie obszarów zagro enia 
powodziowego to odpowiednio oko o 325tys. ha i 198 tys. ha. Liczba mieszka ców na obszarach 
o prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi raz na 500 lat, raz na 100 lat i raz na 10 lat wynosi 
odpowiednio oko o 325 tys., 149 tys. i 22 tys. 

Ryzyko powodziowe 

Prawdopodobie stwo Konsekwencje 

Stan zabezpiecze  
przeciwpowodziowych 

Wielko  i poziom 
przep ywów / falowanie 

Szkody Ofiary 
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Dodatkowo ponad 6 tys. osób zamieszkuje obszary nara onych na zalanie w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia wa u przeciwpowodziowego. Zidentyfikowano tak e odpowiednio 28 tys. i 21 tys. 
mieszka ców w obr bie obszarów o prawdopodobie stwie wyst pienia powodzi od strony morza raz 
na 500 lat i raz na 100 lat. W obszarze dorzecza Odry najwi ksza powierzchnia i liczba mieszka ców 
obszarów zagro enia powodziowego wyst puje w regionie wodnym rodkowej Odry.  

W skali pi ciostopniowej okre lone zosta o równie  ryzyko powodziowe w odniesieniu do 
poszczególnych gmin, a w konsekwencji wskazano 41 gmin o najwy szym zintegrowanym ryzyku 
powodziowym. Najwi ksza liczba gmin z bardzo wysokim i wysokim poziomem zintegrowanego 
ryzyka powodziowego, znajduje si  w regionie wodnym rodkowej Odry. W regionie tym mie ci si  
70,3% gmin z wysokim poziomem ryzyka i 73,2% gmin z bardzo wysokim poziomem ryzyka, 
zlokalizowanych w obszarze dorzecza Odry. 

Analizy przeprowadzone na podstawie map zagro enia i ryzyka powodziowego pozwoli y obliczy  
warto ci redniorocznych strat (AAD) dla zlewni i regionów wodnych na obszarze dorzecza Odry. Dla 
dorzecza Odry, rednioroczne straty wynosz  0,64 mld z otych. Regionem wodnym, w którym warto ci 
redniorocznych strat osi ga zdecydowanie najwy sz  warto , jest region wodny rodkowej Odry.  

ównym celem strategicznym PZRP dla obszaru dorzecza Odry jest ograniczenie istniej cego ryzyka 
powodziowego oraz jego wzrostu. Zak ada si  realizacj  szeregu dzia  nietechnicznych 
i technicznych, ekonomicznie i rodowiskowo uzasadnionych, przewidzianych do wdro enia przede 
wszystkim na obszarach strefie szczególnego zagro enia powodziowego (prawdopodobie stwo 
wyst pienia powodzi 1%). W uj ciu d ugoterminowym celem strategicznym PZRP (w kolejnych 
cyklach planistycznych) jest zredukowanie ryzyka powodziowego do warto ci rezydualnych.  

Podstawowymi dzia aniami nietechnicznymi proponowanymi do realizacj  s  te ukierunkowane na 
ograniczenie istniej cego ryzyka powodziowego (zwi kszanie retencji, spowalnianie sp ywu 
powierzchniowego, renaturalizacja koryt cieków  i ich brzegów, odtwarzanie retencji dolin rzek). 

Kilkudziesi cioletnie zapó nienia zwi zane z budow  i utrzymaniem systemu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry wp ywaj  na konieczno  wzmocnienia przewidzianych do 
wdro enia dzia  nietechnicznych dzia aniami technicznymi, które koncentrowa  si  powinny na 
ograniczeniu zagro enia powodziowego poprzez budow  przeciwpowodziowych zbiorników 
retencyjnych, w szczególno ci w po udniowym obszarze dorzecza, wzmocnion  retencj  dolinow  
(w tym polderow ) w rodkowych odcinkach rzek oraz zwi kszanie przepustowo ci rzek na odcinkach, 
gdzie wody powodziowe stwarzaj  zagro enie w wyniku naturalnych i sztucznych ogranicze  
przep ywu. Wszystkie te dzia ania powinny by  prowadzone w my l zasady  niedopuszczenia do 
„transferu ryzyka powodziowego”. Do dzia  technicznych koniecznych do podj cia w najbli szych 
okresach planistycznych nale y zaliczy  tak e inwestycje, polegaj ce na odbudowie  funkcjonalno ci 
obiektów przeciwpowodziowych, które w wyniku zaniedba  (spowodowanych brakiem rodków na ich 
utrzymanie) straci y swoj  pierwotn  funkcjonalno  i cz sto stanowi  dodatkowe ród o zagro enia.  

Kluczow  rol  wspieraj ca wdra anie dzia  nietechnicznych i technicznych pe nia Instrumenty 
zarz dzania ryzykiem powodziowym (prawno – finansowe, analityczne, informacyjne i edukacyjne). 

12.2.1 Opis wybranego rozwi zania 
12.2.1.1 Wariant zerowy 

Wariant zerowy jest oparty na scenariuszu braku dzia  maj cych na celu jak kolwiek popraw  
obecnej sytuacji. Wariant ten oznacza pozostanie w obecnym zakresie rodzajowym i przestrzennym 
infrastruktury przeciwpowodziowej oraz sterowanie wielko ci  powodzi w ramach obowi zuj cych 
przepisów. W wariancie zerowym nie zak ada si  zatem realizacji dzia  inwestycyjnych, ani 
ponoszenia corocznych nak adów o charakterze utrzymaniowym, przewiduje si  jedynie ponoszenie 
niezb dnych kosztów eksploatacyjnych, zwi zanych z u ytkowaniem istniej cych obiektów.  
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Wariant zerowy odzwierciedla aktualny stan zagro enia i ryzyka powodziowego zgodnie 
z przeprowadzon  analiz  zagro enia i ryzyka powodziowego opisan  w rozdzia ach 6 i 7 Planu 
Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym.  

Jest to wariant bazowy, do którego odnoszone s  efekty podnosz ce skuteczno  dzia  
przeciwpowodziowych, przewidziane w kolejnych analizowanych wariantach. Na potrzeby analizy 
kosztów i korzy ci spo ecznych oszacowano coroczny przyrost strat powodziowych powsta ych 
z uwagi na niew ciwy stan techniczny urz dze  powodziowych i post puj  degradacj  tego stanu.  

W tabeli poni ej przedstawiono list  dzia  technicznych, zrealizowanych oraz znajduj cych si  
w ko cowej fazie realizacji w 2014r. o strategicznym znaczeniu, które zosta y uwzgl dnione 
w wariancie zerowym. 

Tabela nr 17 Dzia ania techniczne o strategicznym znaczeniu, uwzgl dnione w Wariancie 
Zerowym 

LP RW ID NAZWA CIEK 

1 

Górnej Odry 

5_6_O 

Zabudowa wyrw i remont ubezpiecze  brzegowych rzeki Odry, 
brzeg prawy w km 28+240 – 28+310; 28+537 – 28+587; 33+660 – 
34+100; brzeg lewy w km 28+230 – 28+310; 28+537 – 28+585 w 

miejscowo ci Olza, Zabe ków i Buków 

Odra 

2 5_7_O 

Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. na rzece Odrze i potoku 
Roztoka: rzeka Odra naprawa brzegu prawego powy ej mostu 

drogowego w Zabe kowie w ci gu DK- 78 do uj cia rzeki Olzy w m. 
Olza oraz potoku Roztoka naprawa prawego brzegu na odcinku 

ok.. 100 m w m. Istebna przysió ek Ma a czka 

Odra, potok Roztoka 

3 1_519_O Budowa lewostronnego wa u rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka" (zad. 
1,6,7) Odra, Cisek, Dzielniczka 

4 1_517_O 

Wa  przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 
Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrza skie gm. Cisek 

Odra I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 71+000-
77+000) II etap Podlesie w km 3+500-7+800 (km rzeki Odry 

67+000-71+000) 

5 

rodkowej 
Odry 

1_446_O 
Wykonanie zabudowy regulacyjnej na ciekach administrowanych 
przez RZGW we Wroc awiu - Regulacja rz. Bystrzycy Dusznickiej 

w m. Szalejów 
Bystrzyca Dusznicka 

6 2_132_O 
Rzeka Orla - regulacja i obwa owanie w km 38+500 - 45+640 wraz 
z jazami w km 25+715, 34+060, 37+120, 40+243 wraz z dop ywem 

III most w km 0+000 - 1+000 
Orla 

7 4_355_O Rzeka Szprotawa - etap II -odbudowa (modernizacja) i 
rekonstrukcja rzeki w km 2+064 -18+670 Rzeka Szprotawa 

8 1_422_O Czerwona Woda etap II - odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i 
Sulików Czerwona Woda 

9 2_141_O Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w km 0+000-
10+500 w miejscowo ci Jelenia Góra Kamienna 

10 1_440_O Wa y rzeki Pi awy - Mo cisko remont wa ów przeciwpowodziowych 
gm. Dzier oniów Pi awa 

11 2_124_O Rzeka Rów Polski - regulacja i obwa owanie w km 0+000 - 8+100 Rów Polski 

12 1_430_O Wierzbiak - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica Wierzbiak 

13 - Wa  rzeki Kaczawy Kaczawa 
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LP RW ID NAZWA CIEK 

14 1_459_O 

Kszta towanie przekroju pod nego i poprzecznego rzeki 
Osob ogi  w km 0+000-1+530 z odbudow  urz dze  melioracji 
podstawowych w miejscowo ciach: Krapkowice, ywocice  gm. 

Krapkowice 

Osob oga 

15 1_460_O 
Kszta towanie przekroju pod nego i poprzecznego kana u Ulgi 

rzeki Osob ogi  w km 0+000-1+500 w miejscowo ciach: 
Pisarzowice i Kórnica, gminy: Strzeleczki i G ogówek 

Osob oga 

16 2_136_O Lwówek l.. -zabezp. p/pow. miasta Lwówek l. m. Lwówek l. Bóbr 

17 2_154_O Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na 
rzece Nysie K odzkiej Nysa K odzka 

18 2_156_O Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpiecze stwa 
przeciwpowodziowego – etap I Nysa K odzka 

19 1_419_O Modernizacja z dobudow  wa ów na rzece Ma a Panew w rejonie 
zbiornika Turawa Ma a Panew 

20 1_402_O Modernizacja Wroc awskiego W a Wodnego. "Budowa i 
modernizacja innych obwa owa  powy ej m. Wroc awia" Odra 

21 1_436_O Modernizacja Wroc awskiego W a Wodnego. "Budowa i 
modernizacja innych obwa owa  poni ej m. Wroc awia" Odra 

22 1_445_O Modernizacja Wroc awskiego W a Wodnego. "Modernizacja 
obwa owania Kotowice - Siedlce" Odra 

23 1_466_O 
Modernizacja Wroc awskiego W a Wodnego (w zakresie 

obiektów ochrony przed powodzi  zarz dzanych przez RZGW we 
Wroc awiu) - jaz Wroc aw I 

Odra 

24 1_468_O Modernizacja Wroc awskiego W a Wodnego. "Modernizacja 
obwa owania Blizanowice - Trestno" Odra 

25 2_157_O 
awa odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. 

awa awa 

26 1_447_O awa - budowa wa u, gm. Strzelin awa 

27 1_499_O 

Przebudowa luzy po udniowej i pó nocnej: przebudowa komory i 
owy górnej i dolnrj luzy; wykonanie nowej dodatkowej g owy 
wraz z o wietleniem; wykonanie grodzy budowlanej; rozbiór 

istniej cych kierownic; wykonanie nowych kierownic 

Odra 

28 2_159_O 

Udro nienie koryta starej Odry wraz z porz dkowaniem 
mi dzywala i korony j zyka rozdzielczego; wzmocnienie strefy 
posadowienia filtrów mostowych w miejscach projektowanego 
poszerzenia koryta wraz z ubezpieczeniem dna w przekrojach 

mostów Warszawskich 

Odra 

29 2_161_O 

Udro nienie koryta Odry wraz z uporz dkowaniem mi dzywala, 
miejscowe poszerzenie koryta rzeki do 110 m szeroko ci w dnie 
wraz z jego pog bieniem; obni enie terenu i utworzenie czterech 

ytkich zatok na brzegu prawym poni ej mostów 

Odra 

30 2_158_O 

Prace na odcinku L=5.4 km; pog bienie i poszerzenie kana u; 
remont kana u i ubezpieczenie mi dzywala; remont progu jazu 

iglicowego pod mostami Jagiello skimi, wzmocnienie przyczó ku 
mostu; podwy szenie kana u wa u rozdzielczego 

Odra 

31 1_401_O 
Odbudowa wa u na odcinku 2.6 km, budowa nowego wa u na 

odcinku ok. 4 km, rozbiórka wa u na odcinku 0.5 km, przebudowa 
mostu drogowego 

Widawa 
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32 

Warty 

4_37_O Usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta w km 37+400-
38+300 w m. Krzepice, Lutrowskie, Dankowice, gm. Krzepice Liswarta 

33 4_35_O Usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta w km 80+500-
81+500 w m. Hadra, gm. Herby Liswarta 

34 4_36_O Usuwanie szkód powodziowych na rzece Liswarta w km 83+150-
84+000 w m. Boronów Do y, gm. Boronów Liswarta 

35 RZGW_POZ5 
Rozdzia  wód rzeki Warty w km 697+930 na w ciwe koryto oraz 
Kana  M ynówki w miejscowo ci liwaków, gm. K omnice, powiat 

cz stochowski 
Warta 

36 1_318_O 

Budowa obwa owania przeciwpowodziowego wraz z 
przepompowni  i wielozadaniowym zbiornikiem retencyjno-
wyrównawczym w rejonie rzeki Struga Spycimierska w celu 

ochrony przeciwpowodziowej terenów inwestycyjnych Termy 
Uniejów 

Warta, Struga Spycimierska 
(Siekiernik) 

37 1_334_O Remont ostróg rzeki Warty po powodzi w 2010r. w  km 301+700 
do 302+065 w m. D browa i m. Mechlin Warta 

38 1_303_O Przebudowa wa u lewostronnego rzeki Prosny - etap II, gm. 
erków Prosna 

39 1_316_O 
Modernizacja Kana u lesi skiego w km 0,00-32,00 poprzez 

remont luz w Koszewie, Gawronach, P tnowie i Morzys awiu oraz 
roboty pog b.-udro nieniowe 

Kana lesi ski, Note  

40 1_335_O Remont ostróg rzeki Warty po powodzi w 2010r. w km 322+673 do 
322+113 w m. Nowe Miasto nad Wart  Warta 

41 RZGW_POZ2 Odmulanie kana u ulgi rzeki Warty w Koninie po powodzi z 2010r. Warta 

42 RZGW_POZ3 Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego poprzez 
modernizacje wrót i wa ów przeciwpowodziowych w Morzys awiu Kana lesi ski 

43 2_95_O Odbudowa rzeki O obok - etap I, pow. Ostrów Wlkp. Ob ok 

44 1_303_O Przebudowa wa u lewostronnego rzeki Prosny - etap II, gm. 
erków Prosna 

45 2_94_O Jaz w km 45+365 Ko cia skiego Kana u Obry Ko cia ski Kana  Obry 

46 1_262_O Jaz Ko cian, m. Ko cian, pow. ko cia ski Ko cia ski Kana  Obry 

47 1_332_O Remont ostróg rzeki Warty po powodzi w 2010r. W km 109+000-
110+000 w m. Skrzynica Warta 

48 1_267_O Odbudowa wa u rzeki Note  i Margoninki, gm. Szamocin, 
Bia liwie, pow. chodzieski, pilski Note  

49 2_43_O Rzeka Stara Note  II. Odbudowa budowli pi trz cych szt. 5, gm. 
Czarnków, pow. czarnowsko-trzcianecki Stara Note  

50 1_300_O Odbudowa jazu Czy kowo ob onka 

51 4_4_O Renowacja zbiornika ma ej retencji ob enica ob onka 

52 WZMIUWPOZ_1 Odbudowa jazu Byszki wraz z elektrowni  wodn  i przep awk  dla 
ryb na rzece Gwdzie w M. Byszki Gwda 

53 1_372_O Odbudowa jazu Brzegi Cz apia 

54 LZMiUW_1 Warniki - Witnica - remont wa u p.pow. rz. Warty w km wa u 
16+900 - 22+760 Warta 

55 
Dolnej Odry i 
Przymorza 

Zachodniego 

2_18_O 
Odbudowa (remont) wa ów nad rzek  Grabow  w km 0+000 do km 

14+600, z zabudow  lokalnych wyrw w skarpach rzeki w gm. 
Dar owo, woj. Zachodniopomorskie 

Grabowa 

56 1_43_O 
Poprawa warunków przep ywu wody w obr bie m. Dar owo wraz z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i g. Dar owo - wa  
poprzeczny 

Wieprza 
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57 1_43_O Poprawa warunków przep ywu wody w obr bie m. Dar owo wraz z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i g. Dar owo Wieprza 

58 1_135_O Rzeka Rega w km 120+518, 126+300, 135+995, 138+690, 
150+620,152+830, 152+950, 153+530, 155+040 Rega 

59 1_137_O 
Stabilizacja przep ywu wód rzeki Regi poprzez budow  stopni 
wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830, gm. 

widwin 
Rega 

60  

Rzeka Rega Trzebiatów - Mrze yno. Odbudowa (modernizacja) 
koryta rzeki wraz z modernizacj  istniej cego obwa owania  

od km 0+600 do km 15+980. 
Rega 

61  

Rzeka Rega Trzebiatów - Mrze yno. Odbudowa (modernizacja) 
koryta rzeki wraz z modernizacj  istniej cego obwa owania  

od km 0+600 do km 15+980. Etap II od km 12+700 do km 15+980 
Rega 

62  

Rzeka Rega Trzebiatów - Mrze yno. Odbudowa (modernizacja) 
koryta rzeki wraz z modernizacj  istniej cego obwa owania  

od km 0+600 do km 15+980. Etap I - luza Wa owa 
Rega 

63 1_98_O Rzeka Rega - w ze  wodny Gryfice - odbudowa (modernizacja) 
jazu na kanale m skim Rega 

64 1_97_O Rzeka Rega - W ze  wodny Gryfice - Odbudowa (modernizacja) 
jazu na kanale Ulgi Rega 

65 2_5_O Budowla reguluj ca przep yw wód rzeki Regi na odcinku K odkowo 
- G bin - retencja dolinowa Rega 

66 2_6_O Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze 
szczególnym uwzgl dnieniem miasta Trzebiatów Rega 

67 1_127_O Stabilizacja przep ywu wód w rzece Inie - odbudowa jazów Lipka 
km 77+186 i Piasecznik 83+171 Ina 

68 1_125_O Rzeka Ina. Odbudowa (modernizacja) jazu ukowo. Ina 

69 1_126_O Stabilizacja przep ywu wód rzeki Iny wraz z jej odcinkow  
odbudow  w km 54+629 - 57+229 Ina 

70 1_93_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego nad rzek  In  w km 0+000 
- 5+300 Ina 

71 2_13_O 

Rzeka Ina Inouj cie Goleniów. Odbudowa koryta rzeki w km 
5+430-12+951 wraz z modernizacj  prawobrze nego 

obwa owania,  
Etap I zad.3 Cz  I Modernizacja prawobrze nego obwa owania 

Ina 

72 1_18_O Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard Szczeci ski Ina 

73 1_105_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Kamie -Grabowo w km 
0+200-1+080 nad rzek winiec winiec 

74 1_46_O 
Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Borucin-Trzebieszów-

winiec w km 3+400-7+995 nad rzek winiec, w km 0+000-
1+400 nad rzek  Niemic , w km 0+000-1+210 nad rzek  Wo cz  

winiec, Niemica, Wo cza 

75 1_45_O 
Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Kamie -Borucin w km 

0+000-3+400 nad rzek winiec, w km 0+000-1+460 nad rzek  
Niemic  

winiec, Niemica 

76 1_9_O 
Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Grabowo-Chrz stowo-
uk cin w km 0+800-5+405 nad rzek winiec oraz w km 0+000-

2+900 nad Kana em Strze ewo-Radawka 
winiec 
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77 1_47_O 

Odbudowa wa u przeciwpowodziowego nad Zalewem 
Szczeci skim: Stepnica - Kopice w km 0+000 - 9+158, Skoszewo - 

Czarnocin w km 0+000 - 10+090 oraz Stepnica - Brylanty w km 
0+000 - 2+573 

Zalew Szczeci ski 

78 1_48_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Karpinka - Jasienica w km 
0+000-5+075 Zalew Szczeci ski 

79 1_49_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Trzebie  - Uniemy l w km 
0+000 - 2+335 Zalew Szczeci ski 

80 1_92_O 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów 

przyleg ych do jeziora D bie i Zalewu Szczeci skiego - wa  
Stepnica - Brylanty 

cki Rów 

81 1_104_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego Skoszewo w km 27+000 - 
29+300 nad Zalewem Szczeci skim 

Dop yw z polderu 
Skoszewo 

82 1_7_O Odbudowa wa u przeciwpowodziowego nad rzek  Gowienic  - wa  
lewy w km 0+000 - 4+055, wa  prawy w km 0+000 - 4+680 Gowienica 

83 1_72_O Odbudowa wa u Przytór_ unowo Zalew Szczeci ski 
ród o: Opracowanie w asne.  
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12.2.1.2 Wariant utrzymaniowy 

Definicje okre laj ce poj cia u ywane w niniejszym rozdziale: 

Remont – definicja: 

Koszty o charakterze napraw bie cych, ponoszone w celu utrzymania stanu maj tku na 
niepogorszonym poziomie, nie poprawiaj ce cech u ytkowych maj tku.  

Odtworzenie – definicja: 

Nak ady o charakterze odbudowy lub wymiany zu ytych elementów maj tku, ponoszone w celu 
utrzymania stanu maj tku na niepogorszonym poziomie, mog ce mie  efekt poprawy cech 

ytkowych maj tku.  

Wariant utrzymaniowy – definicja: 

Koszty utrzymaniowe w wariancie utrzymaniowym zawieraj  jedynie koszty remontów. Wariant 
utrzymaniowy nie zawiera: 

 kosztów eksploatacyjnych poza remontami - nie s  one uwzgl dnione w poni szych 
rozwa aniach, cho  oczywi cie b  ponoszone tak jak dotychczas; 

 kosztów o charakterze odtworzeniowym - tzw. odtworzenie funkcjonalno ci uj to w wariancie 
technicznym. 

 

Poziom minimalnych rekomendowanych corocznych kosztów remontów zosta  obliczony 
w nast puj cy sposób: 

 zinwentaryzowano maj tek brutto oraz rednioroczne kosztów remontów i odtworze  
z ostatnich 5 lat w odniesieniu do infrastruktury przeciwpowodziowej istniej cej w 2014 roku 
dla szeregu kategorii obiektów i budowli u ytkowanych przez operatorów infrastruktury 
przeciwpowodziowej: RZGW i ZMiUW; 

 oszacowano przewidywany okresu u ytkowania poszczególnych kategorii istniej cych budowli 
przeciwpowodziowych; 

 na podstawie kosztów historycznych z ostatnich 5 lat, otrzymanych od poszczególnych 
operatorów infrastruktury obliczono, e 20% wydatków ponoszonych na zachowanie maj tku 
w niepogorszonym stanie stanowi  koszty remontów; 

 pozosta e 80% wydatków ponoszonych na zachowanie maj tku w niepogorszonym stanie 
dotyczy odtworze , które jednak nie s  uj te w wariancie utrzymaniowym, tylko w wariancie 
technicznym, dzi ki czemu zapewnione powinno by  zast powanie zu ytych sk adników 
budowli sk adnikami nowymi w zale no ci od potrzeb, tj. w momencie braku mo liwo ci 
dalszej eksploatacji danego sk adnika lub ca ej budowli. 
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Etap 1 Zgromadzenie danych 

W pierwszej kolejno ci zgromadzono dane na temat warto ci maj tku brutto oraz redniorocznych 
kosztów remontów i odtworze  z ostatnich 5 lat w odniesieniu do infrastruktury przeciwpowodziowej 
istniej cej w 2014 roku dla szeregu kategorii obiektów i budowli u ytkowanych przez operatorów 
infrastruktury przeciwpowodziowej: 

 Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych, 

 Regionalnych Zarz dów Gospodarki Wodnej. 

 

Etap 2 Szacunek przewidywanego okresu u ytkowania  

Kolejnym krokiem by o oszacowanie przewidywanego okresu u ytkowania obiektów i budowli 
hydrotechnicznych s cych ochronie przeciwpowodziowej b cych w administracji ZMiUW i RZGW 
wg nast puj cych kategorii obiektów i budowli: 

Tabela nr 18 Przewidywane okresy u ytkowania 

Lp. Kategoria obiektów Przewidywany okres 
ytkowania [lata] 

1 Budowle regulacyjne (w tym ostrogi, progi podwodne, falochrony 
brzegowe i opaski brzegowe) 25 - 50 

2 Bulwary 60 

3 Jazy 80 

4 Kana y i cieki 60 

5 Kierownice w uj ciach rzek do morza, wrota przeciwsztormowe 40 

6 Pompownie 20 

7 Poldery przeciwpowodziowe, suche zbiorniki przeciwpowodziowe 80 

8 Wa y przeciwpowodziowe wraz z obiektami zwi zanymi z nimi 
funkcjonalnie 80 

9 Wrota przeciwpowodziowe 20 

10 Zbiorniki retencyjne posiadaj ce rezerw  powodziow  80 

11 Elektrownie 15 - 60 

12 Pochylnie, baza postojowa 80 

13 System zabezpiecze  80 
ród o: Opracowanie w asne. 

Etap 3 Szacunek rocznych kosztów utrzymania  

Roczne koszty remontów, jakie s  po dane w celu zachowania stanu infrastruktury na wyj ciowym 
poziomie, zosta y oszacowane jako iloraz warto ci maj tku brutto i przewidywanego okresu 

ytkowania w latach. Na podstawie kosztów historycznych z ostatnich 5 lat, otrzymanych od 
poszczególnych operatorów infrastruktury obliczono, i  20% wydatków ponoszonych na zachowanie 
maj tku w niepogorszonym stanie, dotycz cych zarówno odtworze , jak i remontów, stanowi  koszty 
remontów. Koszty utrzymaniowe przedstawione w wariancie utrzymaniowym zawieraj  w sobie tylko 
koszty remontów. Koszty o charakterze odtworzeniowym (tj. odtworzenia funkcjonalno ci) uj to z kolei 
w wariancie technicznym. Koszty eksploatacyjne poza remontami nie s  uwzgl dnione w poni szych 
rozwa aniach, cho  oczywi cie b  ponoszone tak jak dotychczas. 

Poni sza tabela zawiera prognoz  minimalnych rekomendowanych kosztów remontów obiektów 
i budowli hydrotechnicznych, b cych w administracji Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej. 



 
Podsumowanie dzia  i ich priorytety 
 

 

148 
148 

Tabela nr 19 Sumaryczne zestawienie maj tku RZGW na obszarze dorzecza Odry. 

Lp. Kategoria Przewidywany okres 
ytkowania 

Warto  
pocz tkowa 

Roczne koszty 
remontów 

(tys. z ) (tys. z ) 

1 Budowle reguluj ce 25 - 50 
8 581 337   

Roczne koszty remontów   68 651 

2 Jazy 80 
756 162   

Roczne koszty remontów   1 890 

3 Kana y i cieki 60 
1 091 917   

Roczne koszty remontów   3 640 

4 Pompownie 20 
37 232   

Roczne koszty remontów   372 

5 
Poldery przeciwpowodziwe, suche zbiorniki 
przeciwpowodziowe 80 

160 135   

Roczne koszty remontów   400 

6 
Wa y przeciwpowodziowe wraz z obiektami 
zwi zanymi z nimi funkcjonalnie 80 

149 993   

Roczne koszty remontów   375 

7 
Zbiorniki retencyjne posiadaj ce rezerw  
powodziow  80 

493 681   

Roczne koszty remontów   1 234 

8 
Elektrownie 

15 - 60 
52 738   

Roczne koszty remontów   703 

SUMA 11 323 194 77 266 
ród o: Opracowanie w asne. 

W kolejnej tabeli przedstawiono prognoz  minimalnych rekomendowanych kosztów remontów 
obiektów i budowli b cych w administracji Zarz dów Melioracji i Urz dze  Wodnych z województw 
po onych na obszarze dorzecza Odry: 

Tabela nr 20 Sumaryczne zestawienie maj tku WZMiUW na obszarze dorzecza Odry. 

Lp. Kategoria Przewidywany okres 
ytkowania 

Warto  pocz tkowa Roczne koszty 
remontów 

(tys. z ) (tys. z ) 

1 Kana y i cieki 60 
1 002 765   

Roczne koszty remontów   3 343 

2 Pompownie 20 
106 272   

Roczne koszty remontów   1 063 

3 
Wa y przeciwpowodziowe wraz z obiektami 
zwi zanymi z nimi funkcjonalnie 80 

2 293 191   

Roczne koszty remontów   5 733 

4 
Zbiorniki retencyjne posiadaj ce rezerw  
powodziow  80 

303 427   

Roczne koszty remontów   759 

SUMA 3 705 655 10 897 
ród o: Opracowanie w asne. 
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Zinwentaryzowano równie  budowle i urz dzenia b ce w administracji Urz dów Morskich. 

Tabela nr 21 Sumaryczne zestawienie maj tku Urz dów Morskich 

Lp. Kategoria Przewidywany 
okres u ytkowania 

Warto  pocz tkowa Roczne koszty 
remontów 

(tys. z ) (tys. z ) 

1 
Budowle reguluj ce 

25 - 50 
167 486   

Roczne koszty remontów   1 340 

2 
Wa y przeciwpowodziowe wraz z obiektami 
zwi zanymi z nimi funkcjonalnie 80 

68 987   

Roczne koszty remontów   172 

3 
System zabezpiecze  

80 
2 735   

Roczne koszty remontów   7 

 SUMA 239 207 1 519 
ród o: Opracowanie w asne. 

Suma warto ci budowli i urz dze  przeciwpowodziowych na obszarze dorzecza Odry wynosi 
ok. 15 mld z . Minimalne rekomendowane roczne koszty remontów (bez kosztów odtworzeniowych, 
które s  uj te w wariancie technicznym i bez kosztów eksploatacyjnych) w celu zachowania stanu 
infrastruktury na wyj ciowym poziomie, oszacowane jako 20% kwoty wynikaj cej z ilorazu warto ci 
maj tku brutto i przewidywanego okresu u ytkowania w latach, wynosz  ok. 90 mln z . 
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12.2.1.3 Rekomendowany wariant planistyczny 

Wybrane rozwi zanie stanowi sum  preferowanych dzia  dla obszarów problemowych 
zidentyfikowanych na podstawie analizy rozk adu przestrzennego zagro enia i ryzyka powodziowego 
oraz strat, w stosunku do których zidentyfikowano konieczno  zastosowania jednego lub wi cej 
dzia  technicznych, nietechnicznych lub kombinowanych, w tym dzia  polegaj cych na 
odtworzeniu funkcjonalno ci istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej. Szczegó y dotycz ce 
zakresu konkretnych dzia  przedstawiono w poszczególnych PZRP dla regionów wodnych. 
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Tabela nr 22 Proponowany wariant planistyczny 

Obszar Grupy dzia  
Nak ady inwestycyjne 

[PLN netto] 

O
bs

za
r 

do
rz

ec
za

 O
dr

y 

Nietechniczne (N) – zakwalifikowane do wdro enia jako komplementarne w stosunku do Technicznych (T) 3 247 040 000 
 1. Ochrona/zwi kszanie retencji le nej w zlewni / 2. Ochrona/ zwi kszanie retencji na obszarach rolniczych /  3. Ochrona/ Zwi kszanie retencji na obszarach zurbanizowanych 
/ 9. Wykup gruntów i budynków / 18. Spowalnianie sp ywu powierzchniowego / 19. Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów / 20. Odtwarzanie retencji dolin rzek / 30. 
Likwidacja /zmiana funkcji obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ci podejmowania decyzji /31. Likwidacja /zmiana funkcji obiektów zagra aj cych 
rodowisku /32. Likwidacja /zmiana funkcji obiektów infrastrukturalnych /33. Likwidacja /zmiana funkcji pozosta ych obiektów prywatnych i publicznych /34. Modernizacja 

konstrukcji istniej cych budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na zalanie / 35. Uszczelnianie budynków, stosowanie materia ów wodoodpornych/ 36. Trwa e 
zabezpieczenie terenu wokó  budynków/ 70. Prowadzenie akcji lodo amania 

3 247 040 000 

Techniczne (T) 18 642 758 212 

·         Techniczne Rozwojowe Nowe (TR Nowe) 11 828 098 460 

20. Odtwarzanie retencji dolin rzek / 21. Budowa obiektów retencjonuj cych wod  / 22. Budowa i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa 
technicznego / 23.  Budowa kana ów ulgi / 24. Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków / 25. Ochrona brzegów morskich przed erozj  i powodzi  od strony morza / 
26. Budowa i odtwarzanie systemów melioracji / 27. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielko ci przep ywu /29. Poprawa stanu technicznego istniej cej infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

 

·         Odtworzenie Funkcjonalno ci (OF) 5 031 157 380 

22. Budowa i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego / 24. Prace utrzymaniowe rzek i potoków / 29. Poprawa stanu 
technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowe  

·         Utrzymaniowe (U) 1 783 502 372 

 

 
22. Budowa i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego / 24. Prace utrzymaniowe rzek i potoków / 26. Budowa i odtwarzanie 
systemów melioracji / 29. Poprawa stanu technicznego istniej cej infrastruktury przeciwpowodziowej / 70. Prowadzenie akcji lodo amania 

Instrumenty | Nietechniczne wspieraj ce (Nwsp.) wg monitoringu efektu 
rzeczowego wdro enia0 
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Obszar Grupy dzia  
Nak ady inwestycyjne 

[PLN netto] 
4. Zakaz budowy obiektów s cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach podejmowania decyzji / 5. Zakaz budowy obiektów zagra aj cych rodowisku / 6. 
Zakaz budowy obiektów infrastrukturalnych / 7. Zakaz budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej / 8. Opracowanie szczegó owych warunków pod 
jakimi dyrektor RZGW b dzie móg  zwolni  z zakazów wynikaj cych z art. 88l ustawy Prawo wodne / 10. Ograniczenie budowy/budowa pod okre lonymi warunkami obiektów 

cych osobom o ograniczonej mobilno ci lub mo liwo ciach podejmowania decyzji / 11. Ograniczenie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku / 12. Ograniczenie 
budowy pozosta ych obiektów prywatnych i u yteczno ci publicznej / 13. Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  obiekty na obszarach 
zagro onych wskutek awarii obwa owa  / 14. Wypracowanie zalece  dla istniej cych obiektów, w zakresie mo liwych sposobów ochrony przed stratami wskutek zalania 
obszarów chronionych obwa owaniami / 15. Ograniczanie budowy obiektów zagra aj cych rodowisku / 16. Wypracowanie warunków pod jakimi mo na lokalizowa  i budowa  
obiekty o du ym znaczeniu strategicznym dla gospodarki i mog cych spowodowa  znaczne zagro enie dla ludzi i rodowiska w przypadku zagro enia powodzi  /17. 
Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to b dzie zasadne) obowi zku stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzi  dla wody o p= 1% 
/ 28. Usprawnienie regu  sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi  / 37. Poprawa i rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrze / 
podniesienie poziomu ich jako ci i wiarygodno ci /38. Budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami / 39. Doskonalenie planów zarz dzania 
kryzysowego (wszystkie poziomy zarz dzania), z uwzgl dnieniem map zagro enia powodziowego i map ryzyka powodziowego / 40. Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i 
post powania w czasie powodzi dla obiektów prywatnych i publicznych oraz zagra aj cych rodowisku w przypadku wyst pienia powodzi / 41. Wdra anie programów 
wspó pracy z mediami, szkolnictwem w zakresie ostrzegania i informowania / 42. Usprawnienie „systemu” przywracania funkcji infrastruktury po powodzi / 43. Doskonalenie 
wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych / 44.Wypracowanie wytycznych dotycz cych warunków ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego 
zagro enia powodzi  / 45. Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierz t /46. Gromadzenie i 
udost pnianie danych i informacji o szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na obszarze ca ego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu 
prawnego / 47. Analizy skuteczno ci systemu zarz dzania ryzykiem i rekomendacje zmian / 48. Przygotowanie propozycji systemowych s cych rozwojowi bada  
naukowych / 49. Opracowywanie aktów prawnych, wprowadzaj cych zasady zagospodarowywania terenów zagro onych powodzi , które ochroni  spo eczno ci przed 
nadmiernym ryzykiem i ogranicz  straty w przysz ci, kierowanie projektów do legislacji / 50. Opracowanie zasad finansowania programów wspomagaj cych ekonomicznie 
nowe zasady zagospodarowywania terenów zagro onych, uruchamianie takich programów, znajdowanie róde  finansowania / 51. Opracowanie programów edukacyjnych dla 
ró nych poziomów odbiorców (przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja, licea szko y wy sze), których celem b dzie zmiana mentalno ci spo eczno ci lokalnych w kierunku 
ograniczenia ekspansji na tereny zagro one oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszka ych terenów zagro onych / 52. Opracowanie programów edukacyjnych dla 
mediów oraz innych podmiotów, których celem b dzie zmiana mentalno ci spo eczno ci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagro one oraz zmiany 
sposobu zagospodarowywania zamieszka ych terenów zagro onych/ 53. Opracowanie szczegó owych warunków pod jakimi dyrektor Urz du Morskiego b dzie móg  zwolni  z 
zakazów wynikaj cych z art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej / 54. Wypracowanie warunków technicznych pod jakimi mo na 
lokalizowa  i budowa  obiekty na obszarach zagro onych od strony morza / 55. Wypracowanie zalece  dla istniej cych obiektów, w zakresie mo liwych sposobów ochrony 
przed stratami wskutek zalania obszarów zagro onych od strony morza / 60. Prowadzenie bada  i analiz wp ywu poszczególnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz ich 
zniszcze  w wyniku wezbra  sztormowych w skali lokalnej oraz skali ca ego wybrze a w celu analiz ich skuteczno ci w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i 
ochrony brzegu / 65. Usprawnienie regu  sterowania obiektami i urz dzeniami technicznej ochrony przed powodzi  w granicach pasa technicznego / 68. Przygotowanie 
propozycji systemowych s cych rozwojowi bada  naukowych dynamiki zmian polskiego wybrze a, zachodz cych procesów i ich zmian w czasie, wp ywu istniej cych 
konstrukcji hydrotechnicznych na procesy akumulacji i erozji w skali lokalnej i ca ego wybrze a / 69. Opracowanie programów edukacyjnych, cykli warsztatów plenerowych, 
materia ów informacyjnych w okresach najwi kszej ekspansji turystycznej wybrze a dla ró nych poziomów odbiorców, w celu zwi kszenia wiadomo ci o procesach 
kszta tuj cych polskie wybrze e i skutkach, jakie powstan  w wyniku ich zak ócenia dla zdrowia i bezpiecze stwa ludno ci lokalnej oraz rodowiska naturalnego  

wg monitoringu efektu 
rzeczowego wdro enia 

HARMONOGRAM 
Dzia ania planowane do wdro enia w latach 2014 – XII 2023 2014-2023 

  

Nietechniczne 454 490 000 

Techniczne TR Nowe + Techniczne OF 5 678 086 000 

Utrzymaniowe 618 049 254 

Instrumenty (Nwsp.) -- 
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Obszar Grupy dzia  
Nak ady inwestycyjne 

[PLN netto] 

  Dzia ania planowane do wdro enia w nast pnych cyklach planistycznych  2023 – dalej 

  

Nietechniczne 2 792 550 000 

Techniczne TR Nowe + Techniczne OF 11 181 169 840 

Utrzymaniowe 1 165 453 118 

Instrumenty (Nwsp.) -- 
* - w tym koszty inwestycji w strefie brzegu morskiego 

ród o: Opracowanie w asne 



 
Podsumowanie dzia  i ich priorytety 
 

 

154 
154 

12.2.2 Priorytety w realizacji dzia  

Uwzgl dniaj c specyfik  dorzecza Odry oraz zidentyfikowane obszary szczególnie nara one na 
ryzyko powodzi, zidentyfikowane zosta y dzia ania nietechniczne, techniczne oraz nietechniczne 
wspieraj ce, których realizacja powinna si  odby  do roku 2023. Zestawienie tych dzia  wraz 
z okre leniem nak adów finansowych niezb dnych do ich realizacji przedstawiono w cz ci 12.2.1.3. 
W kolejnych cyklach planistycznych niezb dne b  natomiast dzia ania utrzymaniowe oraz 
techniczne, których priorytetyzacja mo liwa b dzie dopiero po weryfikacji skuteczno ci dzia  
zrealizowanych do 2023 r. 

12.2.3 Harmonogram, jednostki realizuj ce i ród a finansowania 

Katalog potencjalnych róde  finansowania zawiera szerokie spektrum krajowych i zagranicznych 
instytucji finansowych oraz programów wsparcia finansowego dedykowanych przedsi wzi ciom 

yteczno ci publicznej, jakimi s  niew tpliwie projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

rodki pochodz ce z zagranicznych instytucji finansowych, oferuj cych programy wsparcia 
finansowego nie podlegaj cego zwrotowi, s  najbardziej efektywnym ród em finansowania i powinny 
by  brane pod uwag  w pierwszej kolejno ci. Projekty przeciwpowodziowe mog  by  przedmiotem 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej - w perspektywie 2014 -2021 przewiduje si  dofinansowanie 
projektów przeciwpowodziowych w ramach: 

 Funduszu Spójno ci (Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko) 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalne Programy Operacyjne) 

Poza ww. mo liwo ciami pomocy bezzwrotnej, mi dzynarodowe instytucje finansowe oferuj  tak e 
po yczki oraz kredyty. Najcz stszym ród em finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Polsce s  
po yczki, jakich udziela: 

 Bank wiatowy 

 Bank Rozwoju Rady Europy  

 Europejski Bank Inwestycyjny 

Niezb dnym uzupe nieniem dofinansowania ze róde  zagranicznych s  w ka dym przypadku rodki 
publiczne: 

 Bud et centralny 

 Bud ety województw i Jednostek Samorz du Terytorialnego 

 WFO iGW 

 NFO iGW 

ównymi jednostkami, realizuj cymi dzia ania wskazane jako priorytetowe, b  poszczególne  
Regionalne Zarz d Gospodarki Wodnej oraz poszczególne Wojewódzkie Zarz dy Melioracji 
i Urz dze  Wodnych. 

Poszczególne inwestycje strategiczne, przedstawione poni ej, mog  by  przedmiotem wniosków 
o dofinansowanie z ww. instytucji finansowych w celu uzyskania wsparcia finansowego w formie 
rodków bezzwrotnych i zwrotnych. 

W tabeli poni ej zestawiono list  dzia  w proponowanym do realizacji wariancie. 

 



 
Podsumowanie dzia  i ich priorytety 
 

 

155 

Tabela nr 23 Lista dzia  nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016 - 2023 

LP Region 
wodny Nazwa dzia ania Nr 

dzia ania Zakres dzia ania 
Jednostkowy 

koszt dzia ania 
[z ] 

Liczba 
dzia  Inwestor 

1 RW Górnej 
Odry 

Ochrona/ zwi kszanie 
retencji na obszarach 

zurbanizowanych 
3 

Opracowanie szczegó owej analizy i projektu 
mo liwo ci zwi kszenia retencji obszarów 

zurbanizowanych 
600 000 3 RZGW Gliwice 

2 RW Górnej 
Odry 

Modernizacja konstrukcji 
istniej cych budynków i 

budowa nowych o 
konstrukcjach odpornych 

na zalanie 

34 
Sporz dzenie wyceny dzia  modernizacyjnych i 
uruchomienie programu dop at dla budynków w 

obszarze zagro enia powodzi  o p=1% 
300 000 1 RZGW Gliwice 

3 RW Górnej 
Odry 

Analiza programów 
inwestycyjnych wraz z 
analiz  skuteczno ci 
systemu zarz dzania 

ryzykiem i rekomendacjami 
zmian 

47 Opracowanie analizy programów inwestycyjnych 
w kontek cie ryzyka przeciwpowodziowego. 250 000 1 RZGW Gliwice 

4 RW Górnej 
Odry 

Opracowanie Katalogu 
Dobrych Praktyk w 

zakresie: 
- planowania i 

zagospodarowania 
przestrzennego; 
- projektowania 
in ynieryjnego; 

- wykonawstwa obiektów i 
sieci technicznych. 

3, 40, 44, 
47, 49 

Przygotowanie wytycznych wraz z ich 
wprowadzeniem do zapisów prawa, 
pozwalaj cych na obni enie ryzyka 

powodziowego. 

300 000 1 RZGW Gliwice 

5 
RW 

rodkowej 
Odry 

Ochrona/ zwi kszanie 
retencji le nej w zlewni 1 

opracowanie szczegó owej analizy i projektu 
mo liwo ci zwi kszenia retencji le nej w 

zlewniach górskich i podgórskich 
350 000 6 RZGW Gliwice 

6 
RW 

rodkowej 
Odry 

Ochrona/ zwi kszanie 
retencji na obszarach 

rolniczych 
2 

opracowanie szczegó owej analizy i projektu 
mo liwo ci zwi kszenia retencji obszarów 

rolniczych w zlewniach nizinnych 
350 000 10 RZGW Gliwice 
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LP Region 
wodny Nazwa dzia ania Nr 

dzia ania Zakres dzia ania 
Jednostkowy 

koszt dzia ania 
[z ] 

Liczba 
dzia  Inwestor 

7 
RW 

rodkowej 
Odry 

Ochrona/ zwi kszanie 
retencji na obszarach 

zurbanizowanych 
3 

opracowanie szczegó owej analizy i projektu 
mo liwo ci zwi kszenia retencji obszarów 

zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta 
powy ej 30 tys. mieszka ców) 

400 000 24 JST 

8 
RW 

rodkowej 
Odry 

Wykup gruntów i budynków 9 
sporz dzenie wyceny i wykup gruntów i 

budynków w obszarze zagro enia powodzi  o 
p=1% 

500 000 86 JST / RZGW / 
ZMiUW 

9 
RW 

rodkowej 
Odry 

Odtwarzanie retencji dolin 
rzek 20 

opracowanie szczegó owej analizy efektywno ci i 
mo liwo ci rozstawu wa ów w regionie wodnym 

dla ok. 40 lokalizacji 
4 500 000 1 RZGW 

10 
RW 

rodkowej 
Odry 

Modernizacja konstrukcji 
istniej cych budynków i 

budowa nowych o 
konstrukcjach odpornych 

na zalanie 

34 

sporz dzenie wyceny dzia  modernizacyjnych i 
uruchomienie programu dop at dla budynków w 

obszarze zagro enia powodzi  o p=1% 
50 000 64 

bud et pa stwa, 
dotacje krajowe, 

dotacje UE, 
rodki w asne 

11 
RW 

rodkowej 
Odry 

Uszczelnianie budynków, 
stosowanie materia ów 

wodoodpornych 
35 

12 
RW 

rodkowej 
Odry 

Trwa e zabezpieczenie 
terenu wokó  budynków 36 

13 
RW 

rodkowej 
Odry 

Prowadzenie akcji 
lodo amania 70 zakup i utrzymanie jednostek lodo amaczy wraz 

prowadzeniem corocznej akcji lodo amania 30 000 000 1 
bud et pa stwa, 
dotacje krajowe, 

dotacje UE 

14 
RW 

rodkowej 
Odry 

Remont rzeki zy "bli ej  
natury" 19 

poprawa efektywno ci wykorzystania zasobów 
wodnych i ródl dowych - 63 km. U yte materia y 
do realizacji przedsi wzi cia maj  by  naturalne, 

sprzyjaj ce lub neutralne rodowiskowo. 1. W 

261 000 000 1 

bud et pa stwa 
UE, fundusze 

celowe, jednostki 
samorz du 
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LP Region 
wodny Nazwa dzia ania Nr 

dzia ania Zakres dzia ania 
Jednostkowy 

koszt dzia ania 
[z ] 

Liczba 
dzia  Inwestor 

zakresie koryta rzecznego u yte maj  by  
materia y pochodzenia naturalnego 

terytorialnego 

15 RW Warty Ochrona/ zwi kszanie 
retencji le nej w zlewni 1 opracowanie szczegó owej analizy i projektu 

mo liwo ci zwi kszenia retencji le nej 1 000 000 1 RZGW Pozna  

16 RW Warty 
Ochrona/ zwi kszanie 
retencji na obszarach 

zurbanizowanych 
3 

opracowanie szczegó owej analizy i projektu 
mo liwo ci zwi kszenia retencji obszarów 

zurbanizowanych (indywidualnie dla miasta 
powy ej 50 tys. mieszka ców) 

5 600 000 14 RZGW Pozna  

17 RW Warty Wykup gruntów i budynków 9 
sporz dzenie wyceny i wykup gruntów i 

budynków w obszarze zagro enia powodzi  o 
p=1% 

1 000 000 2 RZGW Pozna  

18 RW Warty Odtwarzanie retencji dolin 
rzek 20 

Opracowanie szczegó owej analizy efektywno ci i 
mo liwo ci zwi kszenia retencji dolinowej 

(rozsuwanie i likwidacja wa ów 
przeciwpowodziowych) 

4 000 000 3 RZGW Pozna  

19 RW Warty Odtwarzanie retencji dolin 
rzek 20 

Opracowanie Programu renaturyzacji Doliny 
Koni sko-Pyzderskiej wzd  rzeki Warty na 

ugo ci ok. 50 km 
2 500 000 1 RZGW Pozna  

20 RW Warty Odtwarzanie retencji dolin 
rzek 20 

Opracowanie Programu renaturyzacji doliny 
Noteci na odcinku od uj cia rzeki ob onka do 

uj cia rzeki Drawy na d ugo ci ok. 120 km 
2 500 000 1 WZMiUW Pozna  

21 RW Warty 

Usprawnienie os ony hydro-
meteorologicznej  

zbiorników Poraj, Jeziorsko  
i  J. Gop o-Pako . 

37, 38 

Usprawnienie os ony hydro-meteorologicznej  
zbiorników Poraj, Jeziorsko i J. Gop o-Pako  

poprzez rozwój sieci obserwacyjno-pomiarowej w 
zlewniach zbiorników i doskonalenie prognoz 

hydrologicznych. 

10 500 000  
3 

RZGW Pozna , 
IMGW-PIB 

22 RW Dolnej 
Odry 

Ochrona/ zwi kszanie 
retencji le nej w zlewni 1 opracowanie szczegó owej analizy i projektu 

mo liwo ci zwi kszenia retencji le nej 350 000 2 JST 

23 RW Dolnej 
Odry 

Modernizacja konstrukcji 
istniej cych budynków i 

budowa nowych o 
konstrukcjach odpornych 

na zalanie 

34 
sporz dzenie wyceny dzia  modernizacyjnych i 
uruchomienie programu dop at dla budynków w 

obszarze zagro enia powodzi  o p=1% 
50 000 14 

 
 

JST 
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LP Region 
wodny Nazwa dzia ania Nr 

dzia ania Zakres dzia ania 
Jednostkowy 

koszt dzia ania 
[z ] 

Liczba 
dzia  Inwestor 

24 RW Dolnej 
Odry 

Uszczelnianie budynków, 
stosowanie materia ów 

wodoodpornych 
35 

 
 
 

JST 

25 RW Dolnej 
Odry 

Trwa e zabezpieczenie 
terenu wokó  budynków 36 

26 RW Dolnej 
Odry 

Prowadzenie akcji 
lodo amania 70 Zabezpieczenie odpowiedniej ilo ci lodo amaczy 

wraz prowadzeniem corocznej akcji lodo amania 4 0000 000 6 
bud et pa stwa, 
dotacje krajowe, 

dotacje UE 

27 RW Dolnej 
Odry 

Monitoring brzegu 
morskiego 62 prowadzenie monitoringu brzegu morskiego 5 000 000 2 bud et pa stwa, 

dotacje krajowe, 

28 RW Dolnej 
Odry 

Szczegó owa analiza 
zagro enia powodziowego 

miasta winouj cie 
38 / 46 

Analiza za  i metodyki okre lania falowania 
na potrzeby modelowania hydraulicznego 

zagro enia powodziowego brzegu morskiego 
250 000 1 bud et pa stwa, 

dotacje krajowe, 

29 RW Dolnej 
Odry 

Program ograniczenia 
ryzyka powodziowego 

miasta winouj cie 
38 / 46 Propozycja dzia  inwestycyjnych - koncepcja 1 500 000 1 bud et pa stwa, 

dotacje krajowe 

30 RW Dolnej 
Odry 

Szczegó owa analiza 
zagro enia powodziowego 
w rejonie jeziora Bukowo 

38 / 46 Propozycja dzia  inwestycyjnych – koncepcja 250 000 1 bud et pa stwa, 
dotacje krajowe 

31 RW Dolnej 
Odry 

Program ograniczania 
ryzyka powodziowego w 
rejonie jeziora Bukowo 

38 / 46 Propozycja dzia  inwestycyjnych - koncepcja 250 000 1 bud et pa stwa, 
dotacje krajowe 

  ród o: Opracowanie w asne 

Niezale nie od wskazanego powy ej zakresu dzia  nietechnicznych, wszystkie dzia ania zmierzaj ce do zwi kszenia retencji, w tym retencji le nej, na 
obszarach rolniczych oraz na obszarach zurbanizowanych s  dzia aniami korzystnymi zarówno dla celów ograniczania ryzyka powodziowego, jak i dla 
rodowiska i b  rekomendowane do realizacji w ramach wariantów planistycznych. 

Nale y podkre li  wag  realizacji na obszarach zurbanizowanych takich dzia  jak zmniejszanie powierzchni wybetonowanej w miastach, zbieranie wód 
opadowych na dzia kach, na obszarach rolniczych d enie do osi gania lub utrzymania odpowiedniej ilo ci zasobów wodnych w sposób naturalny 
(np. ochrona mokrade , torfowisk, lasów, oczek wodnych czy starorzeczy).  
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Tabela nr 24 Lista strategicznych inwestycji technicznych planowanych do realizacji w latach 2016 – 2023 

LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

1 RW Górnej Odry 

Suchy zbiornik 
przeciwpowodziowy o 
powierzchni 26,3 km2 i 
pojemno ci 185 mln m3 

RZGW Gliwice / 
Odra 

Budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny o powierzchni 
26,3 km2 i pojemno ci 185 mln m3 472 813 000 796 767 000  1 269 580 000 

2 RW Górnej Odry 
Poprawa stanu bezpiecze stwa 
przeciwpowodziowego w górnym 

dorzeczu Wis y i Odry 

Gminy: Gliwice, 
Zabrze i 

Giera towice. 

1. Budowa polderu poni ej uj cia rzeki Bytomki w 
Gliwicach; 2. Budowa suchych zbiorników w Gliwicach na 

cieku Ostropka; 3. Budowa suchych zbiorników w 
Gliwicach na potoku: Wójtowianka (1 zbiornik), Cienka (2 

zbiorniki); 4. Budowa dwóch zbiorników w rejonie ulicy 
Bojkowskiej; 5. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego 

Bagier; 6. Budowa zbiornika ret. na prawym zawalu 
odnicy; 7. Budowa zbiorników na Potoku Mikulczyckim i 

Rokitnickim; 8. Wykonanie i realizacja projektu 
wykorzystania istniej cej infrastruktury technicznej ,która 

mo e by  wykorzystana do retencji wód opadowych i 
roztopowych…; 9. Wykonanie i realizacja projektu 

opomiarowania istniej cej infrastruktury technicznej...; 10. 
Wykonanie analizy projektowej powierzchni utwardzonych 
na terenie miasta w zakresie oddzia ywania na rodowisko 

oraz wp ywu na stan i poziom wód.; 11. Budowa, 
modernizacja i poprawa stanu technicznego urz dze  

przeciwpowodziowych; 12. Zbiornik ret. na So nicy II; 13. 
Suchy zb. ret. na potoku Ornontowickim; 14. Suchy zb. na 

lewym zawalu K odnicy; 15. Suchy zb. ret. przy uj ciu 
potoku Chudowskim; 16. Zbiornik na potoku Promna; 17. 

Pog bienie rzeki K odnicy na terenie gmin: Zabrze, 
Giera towice, Gliwice, Ruda ska i Katowice. 

 187 000 000  187 000 000 

3 RW Warty 

Modernizacja koryta rzeki Warty 
powy ej zbiornika wodnego Poraj 
maj ca na celu popraw  ochrony 

przed powodzi  oraz 
ekologicznego stanu wód (ze 
szczególnym uwzgl dnieniem 
miasta Myszków i Zawiercie) 

RZGW w Poznaniu 

poprawa przepustowo ci koryta rzeki na d ugo ci 21 km 
poprzez kszta towanie przekroju poprzecznego i 

pod nego, lokalne udro nienia, poprawa morfologii koryta 
w zakresie likwidacji istniej cych budowli i umocnie  

betonowych 

 25 700 000  25 700 000 

4 RW Warty 

Modernizacja obiektów 
hydrotechnicznych zbiornika 
wodnego Poraj w zakresie 

bezpiecze stwa 
przeciwpowodziowego 

RZGW w Poznaniu 

wykonanie robót modernizacyjnych ekranu elbetowego 
zapory czo owej, niecki wypadowej, uszczelnienie p kni  i 

wykonanie nowej wyprawy powierzchni ruroci gu 
drena owego na d . 1.48 km oraz wykonanie nowego 

odcinka galerii drena owej 

 16 000 000  16 000 000 

5 RW Warty Zbiorniki i poldery - Zbiornik 
Jeziorsko - Zwi kszenie RZGW w Poznaniu Budowa progu z osadnikiem do zatrzymania rumowiska 

oraz sposobu przemieszczania i zagospodarowania  51 130 000  51 130 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

przepustowo ci wlotu do 
zbiornika 

rumowiska/odk adów w rejonie mostu (Warta-Rososzyca) 

6 RW Warty 

Modernizacja obiektów 
hydrotechnicznych Zbiornika 

Wodnego Jeziorsko w zakresie 
bezpiecze sta 

przeciwpowodziowego 

RZGW w Poznaniu 

wykonanie robót modernizacyjnych, zapory czo owej, zapór 
bocznych: zapora boczna P czniew (Pichny), zapora 

boczna Teleszyna oraz zapora boczna Siedl tków wraz z 
rowami drena owymi zbiornika o powierzchni 39 km2 oraz 

remont pompowni 

 36 000 000  36 000 000 

7 RW Warty Zbiornik Wielowie  Klasztorna na 
rzece Pro nie 

WZMiUW w 
Poznaniu 

budowa zbiornika o pojemno ci 48,8 mln m3 wody, 
powierzchnia zalewu 1 704 ha 94 480 000 838 656 000  933 136 000 

8 RW Warty 

Poprawa bezpiecze stwa 
przeciwpowodziowego w dolinie 

rzeki Warty - budowa polderu 
Golina w powiecie koni skim 

RZGW w Poznaniu 

przebudowa wa u na odcinku o d ugo ci 10 871 m, 
dog szczenie korpusu wa u, schodkowanie skarp wa u, 

przebudowa przewa u wa owego, budowa jazu o wysoko ci 
pi trzenia 1,77 m 

 253 500 000  253 500 000 

9 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Kotliny 
Jeleniogórskiej - zbiornik 

Kamienica, pot. Kamienica 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika Kamienica o powierzchni 
ok. 30 ha.  17 570 000 117 430 000 135 000 000 

10 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Kotliny 
Jeleniogórskiej - zbiornik 
Karpniki, Karpnicki Potok 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika Karpniki o powierzchni 
ok. 50 ha.  5 856 000 39 144 000 45 000 000 

11 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Kotliny 
Jeleniogórskiej - zbiornik 
Kostrzyca, pot. Jedlica 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika Kostrzyca o powierzchni 
ok. 55 ha.  15 095 000 100 905 000 116 000 000 

12 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Kotliny 
Jeleniogórskiej - zbiornik 

dzis aw, pot. Lesk 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika S dzislaw o powierzchni 
ok. 71 ha.  5 204 000 34 796 000 40 000 000 

13 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Kotliny 
Jeleniogórskiej - zbiornik Stara 

Bia ka, pot. widnik 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika Stara Bialka o powierzchni 
ok. 33 ha.  4 555 000 30 445 000 35 000 000 

14 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przed powodzi  Zlewni 
rzeki Kwisy – Zbiornik Mirsk, 

potok Czarny Potok 

RZGW we 
Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowo-
rekreacyjnego Mirsk o pow. ok.  72 ha, poj. ca . 3,06 mln 

m3, rezerwa p.powodz. 2,77 mln m3  10 465 000 69 935 000 80 400 000 

15 RW rodkowa 
Odra zbiornika Oleszna na Oldzy RZGW we 

Wroc awiu 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowo-
rekreacyjnego Oleszno o pow. ok.  105 ha, poj. ca . 3,0 mln 

m3, rezerwa p.powodz. 2,5 mln m3  11 255 000 75 245 000 86 500 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

16 RW rodkowa 
Odra 

Marszowice - modernizacja 
wa ów rz. Bystrzycy, m. Wroc aw 

Dolno ski ZMiUW 
we Wroc awiu 

modernizacja (przebudowa, rozbudowa, odbudowa) na d . 
0,9 km budowa nowych wa ów przeciwpowodziowych na 

. 0,8 km  9 980 000 - 9 980 000 

17 RW rodkowa 
Odra 

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego 

„Rzymówka” na rzece Kaczawa 

RZGW we 
Wroc awiu 

Zadanie dotyczy budowy nowego suchego zbiornika 
p/powodziowego na rzece Kaczawa w km 42+347. 

Podstawowe parametry zbiornika opracowane w ramach 
„Studium ochrony przed powodzi  zlewni rzeki Kaczawy” 
(dane nale y traktowa  orientacyjnie): • pow. zajmowana 

przez zbiornik - 254,33 ha • pojemno  zbiornika – 
10 mln m3 

 130 000 000 - 130 000 000 

18 RW rodkowa 
Odra 

Ma a retencja wodna w 
województwie Dolno skim - 

zbiorniki retencyjne 
zbiornik Grodziski"" 

Dolno ski ZMiUW 
we Wroc awiu budowa zbiornika o pojemno ci 0,90 mln m3  2 000 000 5 000 000 7 000 000 

 

19 RW rodkowa 
Odra 

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego na pot. 

Duna m. Krosnowice 

RZGW we 
Wroc awiu 

budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
"Krosnowice" na potoku Duna, w pobli u miejscowo ci 

Krosnowice; lokalizacja zbiornika: uj ciowy odcinek potoku 
Duna w km 1+380 licz c od uj cia potoku do rzeki Nysy 

odzkiej 

 115 150 000 - 115 150 000 

20 RW rodkowa 
Odra 

Modernizacja zbiornika wodnego 
Nysa w zakresie bezpiecze stwa 
przeciw-powodziowego - etap.II 

RZGW we 
Wroc awiu 

(analiza efektywno ci ekonomicznej realizacji II etapu 
modernizacji zbiornika wodnego Nysa tj. budowy kana u 

obiegowego o d . L=10,1 km; przebudowy uk adu 
komunikacyjnego; przebudowy infrastruktury sieciowej; 

 1 000 000 845 000 000 846 000 000 

21 RW rodkowa 
Odra 

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego na pot. 

Goworówka m. Roztoki 
Bystrzyckie 

RZGW we 
Wroc awiu budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego  116 490 000 - 116 490 000 

22 RW rodkowa 
Odra 

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego rz. Nysa 

odzka w km  179+800  w m. 
Boboszów. 

RZGW we 
Wroc awiu 

budowa zapory ziemnej z urz dzeniami upustowymi w 
postaci sztolni wraz z zamkni ciami w postaci zasuw, 
rz dna korony zapory: 500 m n.p.m., MaxPP: 499,7 m 

n.p.m., szeroko  korony zapory: 6 m, nachylenie skarp 
zapory: 1:3, urz dzenia przelewowe w postaci 

 83 560 000 - 83 560 000 

23 RW rodkowa 
Odra 

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego rz. 
Bystrzyca Dusznicka w km 

8+900 w m. Szalejów. 

RZGW we 
Wroc awiu 

budowa zapory ziemnej o parametrach: szeroko  korony 
5m, d ugo  ok 767m, max wysoko  ok 19,1 m; 

nachylenie skarp 1:3, zbiornik o parametrach MaxPP: 342 
m n.p.m., pojemno  9,87 hm3, przelew czo owy o 

szerokiej koronie o d  10,25 m, urz dzenia upustowe 

 178 830 000 - 178 830 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

24 RW rodkowa 
Odra 

Poprawa stanu ochrony p-
powodziowej poni ej km 11,60 
rz. Nysy K odzkiej i na odcinku 

uj ciowym w rejonie 
Skorogoszczy i Wronowa 

RZGW we 
Wroc awiu 

udro nienie i przebudowa koryta od km 11+600 do km 
4+900; uporz dkowanie koryta od km 4+900 do km 2+750; 

realizacja ulgi powodziowej na brzegu lewym rzeki w km 
8+830; budowa i modernizacja lewobrze nych wa ów (od 
km 11+600 do drogi Brzeg-Opole-prace modernizacyjne, 
od drogi Brzeg-Opole do wsi Wronków-modernizacji wa u; 

od drogi Wronów wzd  drogi w stron  Odry-murek 
p.powodziowy); budowa i modernizacja prawobrze nych 
wa ów (od km 11+600 do kana u Raskiego-modernizacja, 
od km 9+800 do km 8+300-budowa nowego wa u, od km 
7+623 do km 5+100-modernizacja); budowa wa ów ulgi 

(km 8+750 do pierwszego mostu ulgi na rzece Bug-budowa 
wa u ochronnego, od km 8+750 do km 7+800-budowa 

nowego wa u, od km 7+800 do km 7+625-budowa muru 
p.powodziowego; ubezpieczenie i udro nienie mostów; 
przebudowa lub budowa przepustów wa owych i rowów 

 120 000 000 - 120 000 000 

25 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przeciwpowodziowa 
doliny rzeki Nysy K odzkiej 

RZGW we 
Wroc awiu 

Zadanie obejmuje odcinek Nysy K odzkiej od km 179+500 
do km 113+000. Pracami obj ty zostanie odcinek o 

ugo ci 66,5 km. Planowane prace zwi zane s  z  
przebudow  i remontem  ubezpiecze  brzegowych oraz 

zwi kszeniem przepustowo ci koryta, budow   obwa owa  
i murów ochronnych na odcinku o  d ugo ci oko o 14,5km, 
przebudow   obwa owa  i murów ochronnych na odcinku o 

ugo ci oko o 6,5km, zwi kszeniem przepustowo ci 38 
budowli mostowych i k adek pieszych, zwi kszeniem 
przepustowo ci 13 jazów i stopni regulacyjnych oraz 

przeniesieniem 145 zabudowa  poza granice zalewów 
powodziowych. 

 206 140 000 - 206 140 000 

26 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przeciwpowodziowa 
doliny rzeki cinawki 

RZGW we 
Wroc awiu 

Zadanie obejmuje odcinek rzeki cinawki od km 26+850 do 
km 0+000. Pracami zostanie obj ty odcinek o d ugo ci 
27,85 km. Planowane prace zwi zane s  z odcinkow  
przebudow  i remontem ubezpiecze  brzegowych oraz 

zwi kszeniem przepustowo ci koryta, budow   obwa owa  
i murów ochronnych na odcinku o  d ugo ci oko o 8,5km, 
przebudow  istniej cych obwa owa  i murów ochronnych 

na odcinku o d ugo ci oko o 1,0km, zwi kszeniem 
przepustowo ci 20 budowli mostowych i k adek pieszych, 

zwi kszeniem przepustowo ci 5 jazów i stopni 
regulacyjnych oraz przeniesieniem 103 zabudowa  poza 

granice zalewów powodziowych. 

 107 870 000 - 107 870 000 

27 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przeciwpowodziowa 
doliny rzeki Bia ej L deckiej i 

rzeki Morawki 

RZGW we 
Wroc awiu 

Zadanie obejmuje odcinek rzeki Bia ej L deckiej od km 
36+400 do km  0+000 i odcinek rzeki Morawki od km 

6+900  do km 0+000. W ramach robót wykonane zostan  
w prace zwi zane z przebudow  i remontem ubezpiecze  

 156 270 000 - 156 270 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

brzegowych oraz zwi kszeniem przepustowo ci koryt 
obydwu rzek, budow  obwa owa  i murów ochronnych na 

odcinku oko o 25,0km (dla obu rzek), przebudow  
obwa owa  i murów ochronnych na odcinku oko o 4,0km 
(dla obu rzek), zwi kszeniem przepustowo ci 23 (dla obu 
rzek) budowli mostowych i k adek pieszych, zwi kszeniem 

przepustowo ci 9 (dla obu rzek) jazów i stopni 
regulacyjnych oraz przeniesieniem 60 (dla obu rzek) 
zabudowa  poza granice zalewów powodziowych. 

28 RW rodkowa 
Odra 

Ochrona przeciwpowodziowa 
doliny rzeki Bystrzycy 

Dusznickiej i rzeki Kamienny 
Potok. 

RZGW we 
Wroc awiu 

Zadanie obejmuje odcinek Bystrzycy Dusznickiej  od km 
30+000 do km 0+000 i rzeki Kamienny Potok od km 9+900 
do km 0+000. W ramach robót wykonane zostan   prace 

zwi zane z  przebudow  i remontem ubezpiecze  
brzegowych oraz zwi kszeniem przepustowo ci koryt 

obydwu rzek, budow  obwa owa  i murów ochronnych na 
odcinku oko o 8,0km (dla obu rzek), przebudow  

obwa owa  i murów ochronnych na odcinku oko o 6,5km 
(dla obu rzek), zwi kszeniem przepustowo ci 66 (dla obu 
rzek) budowli mostowych i k adek pieszych, zwi kszeniem 

przepustowo ci 12 (dla obu rzek) jazów i stopni 
regulacyjnych oraz przeniesieniem 52 (dla obu rzek) 
zabudowa  poza granice zalewów powodziowych. 

 131 050 000 - 131 050 000 

29 RW rodkowa 
Odra 

Regulacja Odry na odcinku od 
Brzegu Dolnego do uj cia Nysy 

yckiej 

RZGW we 
Wroc awiu 

Z przes anych dokumentów wynika, e planowana 
inwestycja polega na odcinkowej odbudowie zniszczonej 

zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, tamy, opaski 
brzegowe oraz ujednoliceniu g boko ci. Zastosowane 

 naturalne materia y, tj. kamie , faszyna, paliki 
drewniane 

 104 650 000 - 104 650 000 

30 RW rodkowa 
Odra 

Komponent B3 - Górna Widawa, 
budowa i przebudowa 

obwa owa  rz. Widawy, gm. 
Wroc aw oraz gm. D ugo ka. 

Dolno ski ZMiUW 
we Wroc awiu przebudowa systemu zabezpieczenia przed powodzi   57 060 000 - 57 060 000 

31 RW Dolna Odra Ochrona p. powodziowa miasta 
ubice 

Lubuski ZMiUW w 
Zielonej Górze 

Inwestycja polega na odbudowie cieków oraz umocnieniu i 
budowie wa ów przeciwpowodziowych.  228 910 000  228 910 000 

32 RW Dolna Odra Budowa bazy postojowo-
cumownicza dla lodo amaczy 

RZGW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na poszerzeniu o min. 10m istniej cego 
basenu portowego oraz linii brzegow  rzeki, wyniesieniu do 

rz dnej 1,5 – 1,7 m n.p.m. nabrze a typu ci kiego.  22 830 000  22 830 000 

33 RW Dolna Odra 
Wa  Chlewice-Porzecze - wa  
cofkowy rzeki Odry przy rzece 

My li 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na odbudowe wa ów 
przeciwpowodziowych na d ugo ci 2336 m.  10 300 000  10 300 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

34 RW Dolna Odra 

Mniszki - Gryfino. Modernizacja 
wa u p.pow. nad rzek  Odr  
Wschodni  w km 720+935 - 

718+850 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na odbudowie wa ów 
przeciwpowodziowy na d ugo ci 2116m.  6 860 000  6 860 000 

35 RW Dolna Odra 

Krajnik - Marwice Modernizacja 
wa u p.pow. nad rzek  Odr  
Wschodni  w km 712+100 - 

708+862 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na odbudowie wa ów 
przeciwpowodziowy na d ugo ci 3485m. Prace nie b  

prowadzone od strony odwodnej.  14 870 000  14 870 000 

36 RW Dolna Odra 
Poprawa przep ywu wód 
powodziowych w okresie 
zimowym z Jeziora D bie 

RZGW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja polega na poprawie przep ywu wód 
powodziowych w okresie zimowym z Jeziora D bie 

poprzez pog bienie toru wodnego na d ugo ci ok 15 km.  103 050 000  103 050 000 

37 RW Dolna Odra 
Prace modernizacyjne na Odrze 
granicznej w celu zapewnienia 

zimowego lodo amania 

RZGW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na umocnieniu brzegów, regulacji cieku 
(zabudowa regulacyjna b dzie bazowa a na istniej cej 
zabudowie regulacyjnej, nowa zabudowa nie b dzie 

wychodzi a poza istniej ce koryto) d ugo ci odcinków na 
których prowadzone b  prace 1 km, 4.7 km 8,5 km, 9 km 

oraz 1.2 km. 

 201 680 000  201 680 000 

38 RW Dolna Odra Bagrowanie Przekopu Klucz-
Ustowo 

RZGW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na bagrowaniu kana u na d ugo ci ok 3 
km.  2 500 000  2 500 000 

39 RW Dolna Odra 
Remont i modernizacja 

zabudowy regulacyjnej na Odrze 
granicznej 

RZGW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja polega na odcinkowej odbudowie 
zniszczonej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, tj. ostrogi, 

tamy, opaski brzegowe oraz ujednoliceniu g boko ci. 
Zastosowane b  naturalne materia y, tj. kamie , faszyna, 

paliki drewniane. 

 217 640 000  217 640 000 

40 RW Dolna Odra 

Budowa infrastruktury postojowo-
cumowniczej na Odrze dolnej i 

granicznej oraz nowe 
oznakowanie szlaku eglownego 

RZGW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na wykonaniu nowej linii dalb 
cumowniczych.  23 050 000  23 050 000 

41 RW Dolna Odra 

Przywrócenie walorów 
przyrodniczych Doliny Dolnej 

Odry poprzez popraw  zdolno ci 
retencyjnych i 

przeciwpowodziowych 
Mi dzyodrza 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja polega  b dzie na remoncie 32 
budowli hydrotechnicznych oraz udro nieniu kana ów i 

rowów na odcinku ponad 20 km.  83 110 000  83 110 000 

42 RW Dolna Odra 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 

miejscowo ci Radziszewo i 
Daleszewo nad rzek  Odr  w km 

726+400-727+960 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Planowany do odbudowy wa  ma d ugo  1,56 km. 
Inwestycja obejmuje odbudow  zdekapitalizowanego wa u 

przeciwpowodziowego, poprzez podniesienie rz dnych 
korony wa u i nadanie mu parametrów technicznych 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 5 930 000  5 930 000 

43 RW Dolna Odra 
Modernizacja wrót 

samoczynnych na Kanale 
Pogorzelica w km 0+320 w m. 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Odbudowa wa ów przeciwpowodziowych na d ugo ci 66,5 
km. Ponadto modernizacja istniej cych wrót sztormowych 

na Kanale Liwia a  20 000 000  20 000 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

Niechorze 

44 RW Dolna Odra 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 

miejscowo ci Ognicy nad rzek  
Odr  

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie wa u 
przeciwpowodziowego o d ugo ci 0,3 km - nasyp ziemny 
wraz z podjazdami, przegroda filtracyjna w korpusie wa u, 

wsparcie stopy skarpy odwodnej umocnieniem 
gabionowym oraz rowem opaskowym 

 2 840 000  2 840 000 

45 RW Dolna Odra Pozyskanie lodo amaczy RZGW w 
Szczecinie 

Inwestycja polega na pozyskaniu maksymalnie 5 jednostek 
lodo amania  85 000 000  85 000 000 

46 RW Dolna Odra Osinów - ubnica. Modernizacja 
mi dzywala. 

Zachodniopomorski 
ZMiUW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja obejmuje wyprofilowanie powirzchni 
mi dzywala wraz z nadaniem odpowiedniego spadku w 
kierunku rzeki poprzedzone pracami przygotowawczymi 
takimi jak wykoszenie ro linno ci, usuni cie zakrzacze , 
drzew i pni, zasypanie zbiorników wodnych i zag bie  i 

zagospodarowanie przez obsiew traw. 

 17 360 000  17 360 000 

47 RW Dolna Odra Modernizacja stacji pomp Krajnik 
Zachodniopomorski 

ZMiUW w 
Szczecinie 

Planowana inwestycja obejmuje wyburzenie starej 
pompowni i wykonanie nowej  1 990 000  1 990 000 

48 RW Dolna Odra 
Przebudowa mostów w celu 
zapewnienia minimalnego 

prze witu 

Odpowiedni 
administrator 

Inwestycja ma polega  na przebudowie mostów w celu 
prowadzenia skutecznej akcji lodo amania: 

* Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry (w niemieckiej 
administracji) 

* Most drogowy w km 614,9 rz. Odry (GDDKiA) 
* Most drogowy w km 2,45 rz. Warty (GDDKiA) 

* Most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie 
(PKP) 

 
333 190 000 

  
333 190 000 

 

49 RW Dolna Odra 
Przebudowa opaski brzegowej 
(Ustronie Morskie km 319.814-

320.184) 

Urz d Morski  
w S upsku 

Przebudowa istniej cej konstrukcji lekkiej opaski brzegowej 
w Ustroniu Morskim w km 319.184-320.184  6 550 000  6 550 000 

50 RW Dolna Odra 
Przebudowa opaski brzegowej 
(Ustronie Morskie km  320.184-

320.414) 

Urz d Morski  
w S upsku 

Przebudowa istniej cej konstrukcji lekkiej opaski brzegowej 
w Ustroniu Morskim w km 320.184-320.414  2 000 000  2 000 000 

51 RW Dolna Odra 
Przebudowa opaski brzegowej 
(Ustronie Morskie km  320.414-

320.614) 

Urz d Morski  
w S upsku 

Przebudowa istniej cej konstrukcji lekkiej opaski brzegowej 
w Ustroniu Morskim w km 320.414-320.614  3 420 000  3 420 000 
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LP Region wodny Nazwa inwestycji Inwestor Zakres inwestycji 
Nak ady inwestycyjne [PLN] 

Razem: poniesione do 
2014r. 

I cykl 
planistyczny 

pozosta e cykle 
planistyczne 

52 RW Dolna Odra 
Przebudowa opaski brzegowej 
(Ustronie Morskie km  320.614-

321.006) 

Urz d Morski  
w S upsku 

Przebudowa istniej cej konstrukcji lekkiej opaski brzegowej 
w Ustroniu Morskim w km 320.414-320.614  5 130 000  5 130 000 

53 RW Dolna Odra 
Budowa i modernizacja ostróg 
brzegowych w Niechorzu Kk: 

366.65 - 367.65 

Urz d Morski  
w Szczecinie 

Inwestycja polega na budowie i modernizacji ostróg 
brzegowych w Niechorzu w km 366,65 - 367,65  10 710 000  10 710 000 

54 RW Dolna Odra 
Budowa i modernizacja ostróg 

brzegowych pomi dzy 
Dziwnowem a Dziwnówkiem 

Urz d Morski  
w Szczecinie 

Budowa i modernizacja ostróg brzegowych pomi dzy 
Dziwnowem a Dziwnówkiem 

Km: 385.70 – 390.70  20 520 000  20 520 000 

55 RW Dolna Odra Przebudowa opaski brzegowej w 
Jaros awcu. 

Urz d Morski w 
upsku 

Inwestycja polega na przebudowaie opaski brzegowej o 
ugo ci 1215 km w km 254.750 - 255.965.  15 500 000  15 500 000 

56 RW Dolna Odra Prace utrzymaniowe na brzegu 
morskim 

Urz dy Morskie w 
Szczecinie i 

upsku 

Dwukrotny monitoring, dwukrotne zasilanie, wykonanie 
sztucznych kinet  74 430 000  74 430 000 

ród o: Opracowanie w asne 
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13 Opis zakresu i sposobu koordynacji z Ramow  
Dyrektyw  Wodn  i innymi dyrektywami 

rodowiskowymi 

13.1 Etap wst pnego wariantowania scenariuszy 
planistycznych 

Podstawow  baz  informacyjn  dla analiz przeprowadzonych w PZRP stanowi y rezultaty 
wcze niejszych prac zwi zanych z wdra aniem Dyrektywy Powodziowej tj. WORP, mapy zagro enia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego oraz opracowania przej ciowego do czasu opracowania 
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami – MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry.  

MasterPlan  dla  obszaru  dorzecza  Odry  powsta   w  wyniku  ustale   z  Komisj   Europejsk ,  które 
doprowadzi y  do przyj cia  przez  Polsk   planu  dzia ,  zawartego  w  uchwale  Rady  Ministrów  
Plan dzia ania  w  zakresie  planowania  strategicznego  w  gospodarce  wodnej  z  dnia  2  lipca  
2013r. nr 118/2013.  MasterPlan  dla  obszaru  dorzecza  Odry  stanowi   uzupe nienie  pierwszego  
Planu Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzecza Odry.  MasterPlan  stanowi  dokument  
o nadrz dnym  znaczeniu  dla  wszystkich  istniej cych  w  Polsce krajowych  i regionalnych  planów  
i programów  sektorowych,  w  których  planowane  s   dzia ania  lub inwestycje maj ce wp yw na stan 
zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikaj ce z Ramowej Dyrektywy  Wodnej. Wyniki 
MasterPlanu stanowi  element projektu aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (aPGW) na 
obszarze dorzecza Odry. Projekt aPGW  uwzgl dnia  zintegrowane podej cie  w  zakresie  
zarz dzania  wodami,  a  tak e  powi zania  pomi dzy  zarz dzaniem  wodami a celami 
rodowiskowymi ustalonymi zgodnie z RDW. 

Wst pne wariantowanie scenariuszy planistycznych prowadzone by o w 4 krokach. 

I: Identyfikacja celów 

Wykonano identyfikacj  celów ochrony przeciwpowodziowej na poziomie zlewni poprzez zestawienie 
obszarów problemowych zagro onych ryzykiem umiarkowanym/wysokim/bardzo wysokim zagro enia 
powodziowego. W ramach tego kroku nast pi a weryfikacja celów/poziomu ryzyka w kontek cie 
przedsi wzi  realizowanych i zrealizowanych, wskazanych m.in. w MasterPlanach.  

W efekcie powy szej weryfikacji nast pi o wskazanie aktualnych celów ochrony przeciwpowodziowej 
na poziomie zlewni oraz zestawienie indywidualnych gmin/grup gmin, obszarów problemowych 
zagro onych ryzykiem umiarkowanym/wysokim/bardzo wysokim. 

 

II: Identyfikacja charakteru zagro enia 

W ramach danego kroku okre lono jaki jest konieczny poziom i charakter redukcji zagro enia 
(sparametryzowany ilo ciowo lub jako ciowo). 
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III: Identyfikacja potencjalnego zakresu i ocena skuteczno ci metod ochrony 
przeciwpowodziowej 

Zidentyfikowano potencjalny zakres i ocen  skuteczno ci metod ochrony przeciwpowodziowej 
mo liwych do zastosowania w kontek cie charakteru zagro enia, w tym: 

 uzasadniono jak charakter zagro enia, maj c na uwadze uwarunkowania 
lokalne/zlewniowe, wp ywa na zakres potencjalnych metod mo liwych do 
zastosowania, 

 poszczególnym metodom roboczo przypisano stopnie skuteczno ci z uwzgl dnieniem 
podzia u na: 

OF –odtworzenie funkcjonalno ci 
T – techniczne rozwojowe  
N – nietechniczne rozwojowe  
K – kombinowane  

 pogl dowo przypisano powy sze oznaczenia do przedsi wzi  z MasterPlanów 
planowanych do realizacji o znacz cym wp ywie dla redukcji ryzyka. 

 

IV: Wst pna ocena udatno ci (akceptowalno ci) rodowiskowej metod 
w kontek cie wymogów rodowiskowych m.in. art. 4.7. dyrektywy RDW/art. 6.4. 
dyrektywy siedliskowej / krajowych form ochrony przyrody 

W ramach danego kroku: 

 wskazano jakie s rodowiskowe uwarunkowania stosowania zidentyfikowanych 
w Kroku III metod w danej zlewni, maj c na uwadze typy abiotyczne rzek / cele 
rodowiskowe JCW oraz charakterystyk  przyrodniczych obszarów chronionych 

(przedmiot ochrony, charakter zale no ci od ekosystemu wodnego; charakter wp ywu 
poszczególnych metod na przedmiot ochrony); 

 przypisano stopnie rodowiskowej udatno ci (akceptowalno ci) poszczególnym 
metodom/dzia aniom w skali trzystopniowej z podzia em na kryteria w ciwe dla 
biologicznych elementów oceny stanu, obszarowych form ochrony przyrody/korytarzy 
ekologicznych oraz parametrów hydromorfologicznych cieków: 

1. K – korzystna rodowiskowo  
2.  U - umiarkowanie korzystna rodowiskowo  
3.  N - niekorzystna rodowiskowo  

 

Przeanalizowano wp yw na nast puj ce elementy biologiczne jako ci wód: fitobentos, makrofity, 
makrobezkr gowce, ichtiofauna. Dro no  rzek dla ryb okre lono zgodnie z rozporz dzeniami i/lub 
projektami rozporz dze  w ciwych dyrektorów RZGW w sprawie ustalenia warunków korzystania 
z wód regionu wodnego. 

Opisuj c wp yw na parametry hydromorfologiczne jako ci wód wzi to pod uwag  nast puj ce 
elementy:  

1)  system hydrologiczny: ilo  i dynamika przep ywu wód, po czenie z cz ciami wód 
podziemnych, ci  rzeki;  
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2)  warunki morfologiczne: g boko  rzeki zmienno  szeroko ci, struktura i sk ad pod a rzek, 
struktura strefy nadbrze nej. Dobrano nast puj ce kryteria oceny: geometria koryta, materia  
buduj cy dno koryta, ro linno  w korycie rzeki, erozja i depozycja, przep yw, ci  rzeki, 
charakter brzegów rzeki, typ ro linno ci nadbrze nej i ro linno ci terenów przyleg ych, obszar 
zalewowy, czno  koryta rzeki z obszarem zalewowym oraz mobilno  koryta. 

W zakresie oceny oddzia ywania na obszary chronione uwzgl dniono nast puj ce typy obszarów: 
parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe. Podstawowym 
uwarunkowaniem, które brano pod uwag  by o po enie planowanego przedsi wzi cia wzgl dem 
granic obszaru obj tego ochron . Ocena oddzia ywania obejmowa a analiz  obszarów, na których 
dana inwestycja si  znajduje, jak i zlokalizowanych poza granicami inwestycji, jednak znajduj cych si  
w zasi gu jej oddzia ywania. Po ustaleniu relacji przestrzennej planowanego przedsi wzi cia 
okre lano i definiowano najistotniejsze zasoby przyrodnicze obszaru wraz z okre leniem 
podstawowych warunków ich funkcjonowania.  

Kolejnym krokiem by o okre lenie czynników oddzia ywania w ciwych dla analizowanego 
przedsi wzi cia. W ocenie uwzgl dniono nast puj ce czynniki oddzia ywania na przedmiot i cele 
ochrony obszarów:  

1)  ubezpieczenia brzegów,  
2) ubezpieczenie dna,  
3)  zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przeg bie  i wyp yce ),  
4)  zmiana profilu pod nego,  
5)  zmiana kszta tu koryta w planie,  
6)  zmiana struktury dna i brzegów,  
7)  zmiana re imu hydrologicznego,  
8)  likwidacja nadbrze nej i wodnej ro linno ci,  
9)  likwidacja lub zmniejszenie powierzchni ro linnych pasów brzegowych,  
10)  zmiana niektórych parametrów fizykochemicznych wód p yn cych poni ej stopnia/zbiornika 

(np. natlenienie, temperatura),  
11)  erozja wg bna rzeki poni ej stopnia/zbiornika,  
12)  przerwanie ci ci morfologicznej,  
13)  przekszta cenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wód stoj cych,  
14)  zwi kszenie czasu retencji wody,  
15)  ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych. 

W przypadku korytarzy ekologicznych przeanalizowano usytuowanie przedsi wzi  w stosunku do 
krajowych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Pod uwag  brano zarówno korytarze, na których 
dana inwestycja si  znajduje, jak równie  korytarze zlokalizowane poza granicami  inwestycji, jednak 
mog ce znale  si  w zasi gu oddzia ywania inwestycji. Wp yw na korytarze ekologiczne analizowano 
w dwóch aspektach: W przypadku korytarzy ekologicznych przyj tym kryterium by o: 1) wp yw na 
warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych – jako gatunki wska nikowe przyj to wydr  
Lutra lutra i bobra Castor fiber; 2) wp yw na warunki migracji du ych ssaków, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem du ych ssaków drapie nych (ry  Lynx lynx, wilk Canis lupus). 

Wyniki wst pnej oceny akceptowalno ci rodowiskowej uwzgl dniano, w za czonych do PZRP, 
kartach obszarów problemowych. Lista inwestycji proponowanych do realizacji zosta a opracowana na 
podstawie wst pnej oceny scenariuszy planistycznych, obejmuj cej aspekty oceny oddzia ywania na 
rodowisko. Kolejny etap, analiza wielokryterialna (MCA), s y weryfikacji zasadno ci wskazanych 

inwestycji przy zastosowaniu bardziej szczegó owych kryteriów rodowiskowych (opisanych poni ej). 
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13.2 Etap analizy wielokryterialnej  
Przedmiotem analizy wielokryterialnej (MCA) s  warianty rozwi za  w obszarach problemowych 
(tzw.hot-spot). Analiza MCA wykonana jest w celu dokonania wyboru najbardziej zasadnego 
rozwi zania, z uwzgl dnieniem zlewniowego podej cia do zarz dzania ryzykiem powodziowym. 
Analizy te uwzgl dniaj  powi zania hydrauliczne pomi dzy obszarami problemowymi, a co za tym 
idzie mo liwo  rozwi zania problemu na wy szym poziomie planistycznym. 

Analiza  MCA uwzgl dnia kryteria rodowiskowe oraz wyniki analiz prowadzonych na etapie wst pnej 
oceny akceptowalno ci rodowiskowej. W zwi zku z powy szym analizy z zakresu zgodno ci 
z wymaganiami RDW i dyrektyw rodowiskowych, prowadzone w ramach PZRP, stanowi  
uzupe nienie wyników analiz, zawartych w MasterPlanie i projekcie aPGW, o elementy analizy 
wielokryterialnej odnosz cej si  specyficznie do zagadnie  ochrony powodziowej oraz obszarów 
problemowych (hot – spot). 

Zgodnie metodyk  budowy i oceny wariantów, opisan  w punkcie 12.1., ka dy wariant planistyczny 
tworzony jest z dzia  wybranych w drodze analizy wielokryterialnej oraz dzia  nietechnicznych 
wspieraj cych i dzia  o charakterze odtworzenia funkcjonalno ci lub alternatywy odtworzenia 
funkcjonalno ci.  

Wybór wariantu planistycznego na poziomie zlewni podporz dkowany jest: 

 rekomendacjom wynikaj cym z Noty Komisji Europejskiej „W kierunku lepszych 
rodowiskowo opcji zarz dzania ryzykiem powodziowym”; 

 za eniom dyrektywy powodziowej w zakresie zlewniowego zarz dzania ryzykiem 
powodziowym. 

Warianty planistyczne przenoszone s  nast pnie na poziom regionów wodnych oraz obszarów 
dorzeczy. Ocena efektywno ci wariantów planistycznych, stanowi cych sum  rekomendowanych 
dzia  dla poszczególnych regionów wodnych (a tak e dorzeczy), stanowi przedmiot analizy kosztów 
i korzy ci spo ecznych.  

Przedmiotem analizy MCA s  natomiast warianty rozwi za  w obszarach problemowych. Celem 
analizy jest dokonanie wyboru najbardziej zasadnego rozwi zania z uwzgl dnieniem zlewniowego 
podej cia do zarz dzania ryzykiem powodziowym, przy uwzgl dnieniu opisanych poni ej kryteriów 
rodowiskowych. Przy zastosowaniu takiego podej cia uzyskano pewno , e ocenie poddane s  

poszczególne rozwi zania problemu w danym obszarze problemowym / obszarach problemowych, 
a nie sumy dzia . Analizy te uwzgl dniaj  powi zania hydrauliczne pomi dzy obszarami 
problemowymi, a co za tym idzie mo liwo  rozwi zania problemu na wy szym poziomie 
planistycznym.  

Na potrzeby analizy wielokryterialnej, bazuj c na wynikach wst pnej oceny udatno ci rodowiskowej 
rozpatrywanych metod/dzia  inwestycyjnych, okre lono poni sze kryteria oceny dotycz ce grup 
kryteriów rodowiskowych MCA: 

Kryterium I. 
ODDZIA YWANIE NA OBSZARY CHRONIONE W ROZUMIENIU USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) 

10 
przedsi wzi cie zlokalizowane poza granicami obszarowej formy ochrony (lub jej otuliny); z uwagi na charakter i skal  
przedsi wzi cia przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na cele ochrony  

8 
przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach obszarowej formy ochrony (lub jej otuliny); z uwagi na charakter i skal  
przedsi wzi cia przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na cele ochrony  
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6 

przedsi wzi cie zlokalizowane poza granicami obszarowej formy ochrony (lub jej otuliny); z uwagi na charakter i skal  
przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  negatywnego oddzia ywania na cele ochrony w stopniu uzasadniaj cym 
prawdopodobie stwo uzyskania zgody na realizacj  przedsi wzi cia 

4 
przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach obszarowej formy ochrony (lub jej otuliny);  z uwagi na charakter i skal  
przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  negatywnego oddzia ywania na cele ochrony w stopniu uzasadniaj cym 
prawdopodobie stwo uzyskania zgody na realizacj  przedsi wzi cia 

1 

przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach obszarowej formy ochrony (lub jej otuliny) lub poza granicami obszarowej 
formy ochrony (lub jej otuliny); z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  negatywnego 
oddzia ywania na cele ochrony w stopniu uzasadniaj cym potencjalne trudno ci w uzyskaniu zgody na realizacj  
przedsi wzi cia 

Kryterium II.  
ODDZIA YWANIE NA KRAJOWE I REGIONALNE KORYTARZE EKOLOGICZNE 

10 
przedsi wzi cie zlokalizowane poza granicami korytarza ekologicznego; z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia 
przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na funkcjonalno  korytarza.   

8 
przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego; z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia 
przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na funkcjonalno  korytarza 

6 
przedsi wzi cie zlokalizowane poza granicami korytarza ekologicznego; z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia 
przewiduje si  mo liwo  upo ledzenia funkcjonalno ci korytarza jednak e istnieje mo liwo  zastosowania skutecznych 
rodków minimalizuj cych lub kompensuj cych upo ledzenie  

4 
przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego; z uwagi na charakter i skale przedsi wzi cia 
przewiduje si  mo liwo  upo ledzenia funkcjonalno ci korytarza jednak e istnieje mo liwo  zastosowania skutecznych 
rodków minimalizuj cych lub kompensuj cych upo ledzenie  

1 
przedsi wzi cie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego lub poza granicami korytarza ekologicznego; z 
uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  upo ledzenia funkcjonalno ci korytarza przy czym 
mo liwo  zastosowania skutecznych rodków minimalizuj cych lub kompensuj cych upo ledzenie jest w tpliwa 

Kryterium III.  
ODDZIA YWANIE NA CELE OCHRONY WÓD W ROZUMIENIU RAMOWEJ DYREKTYWY WODNE2000) 

10 
 z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na cele ochrony 
wód/obszarów chronionych  

8 
z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  brak mo liwo ci oddzia ywania na cele ochrony 
wód/obszarów chronionych pod warunkiem, e wdro one zostan  stosowne rodki minimalizuj ce oddzia ywanie  

6 
z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  zagro enia w realizacji celów ochrony 
wód/obszarów chronionych przy czym spe nienie przes anek z art. 4.7. RDW mo e zosta  nale ycie uzasadnione 

4 

z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  zagro enia w realizacji celów ochrony wód w 
stopniu powoduj cym zmian  charakteru rzeki z naturalnego na silnie zmieniony przy czym spe nienie przes anek z art. 
4.7. RDW mo e zosta  nale ycie uzasadnione 

1 
z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia przewiduje si  mo liwo  zagro enia w realizacji celów ochrony 
wód/obszarów chronionych przy czym w tpliwe jest nale yte uzasadnienie spe nienia przes anek z art. 4.7. RDW  

ród o: Opracowanie w asne 
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14 Uwzgl dnienie wp ywu zmian klimatu na ryzyko 
powodziowe 

Pi ty Raport Mi dzyrz dowego Panelu d.s. Zmian Klimatu (IPCC 2013)5 stwierdza, e w okresie  
1901-2012 globalna temperatura rednia powierzchni l dów i oceanów wzros a o 0,89 [0,69 do 1,08] 
oC. Ka de z ostatnich trzech dziesi cioleci by o cieplejsze od poprzedniego i cieplejsze od wszystkich 
dekad po 1850. Okres 1983-2012 na Pó kuli Pó nocnej by  prawdopodobnie najcieplejszym 30-leciem 
w ostatnich 1400 latach. Rok 2013 by  37-tym kolejnym rokiem o temperaturze globalnej 
przewy szaj cej redni  z 1951-1980. 

Intensyfikacja efektu cieplarnianego (ilustrowana wzrostem atmosferycznych st  gazów 
cieplarnianych), wzrost temperatury i towarzysz ce zmiany innych charakterystyk klimatu wywo y ju  
istotne zmiany cyklu hydrologicznego i zasobów wodnych. 

Jak pokazali Limanówka i in. (2012), w wieloleciu 1961-2009 rednia obszarowa suma opadów dla 
Polski wynios a 623,7 mm. Jednak ani w skali ca ego kraju, ani w analizowanych regionach nie 
stwierdzono statystycznie istotnych zmian sum opadu, a jedynie znaczn  zmienno  mi dzy latami. 
Obserwowane zmiany pokrywy nie nej wskazuj  na tendencje spadkowe, jednak nie s  one 
statystycznie istotne. 

W cieplejszym klimacie obserwuje si  na ogó  intensyfikacj  cyklu hydrologicznego, tj. wzrost 
cz sto ci wyst powania opadów intensywnych oraz wzrost liczby dni bez opadu. Inaczej mówi c, 

sze okresy posuszne przedzielane s  silnymi opadami. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne – 
susze i powodzie – ju  sta y si  bardziej dotkliwe. W ostatnich dziesi cioleciach wyra nie 
zaobserwowano w Polsce wzrost cz sto ci opadów intensywnych, przek adaj cy si  na wzrost 
zagro enia powodziowego, erozji wodnej i osuwisk. Znaczniejsze powodzie wyst pi y w latach 1997, 
1998, 2001, 2007, 2010 (w tym: bardzo dramatyczne w 1997 i 2010). 

Z praw fizyki wynika nast puj cy mechanizm: je eli temperatura wzrasta, cieplejsza atmosfera mo e 
pomie ci  wi cej wody, a to oznacza wzrost potencja u intensywnych opadów, które mog  
spowodowa  powód .  Intensywno  opadu mo e wi c rosn  z ociepleniem. Obserwacje i projekcje 
pokazuj , e ro nie udzia  dni z wysokim opadem w sumie opadu rocznego. Zaobserwowano wi ksz  
zawarto  pary wodnej w cieplejszym powietrzu, a wi c zwi kszy a si  pula wody, która mo e 
stanowi  intensywny opad, zdolny do wywo ania powodzi, erozji i osuwisk. Dominuje tendencja 
wzrostu cz stotliwo ci opadów intensywnych, ale statystyki opadu podlegaj  silnej zmienno ci mi dzy 
latami i mi dzy dekadami.  

Zmieni a si  struktura opadów atmosferycznych: krótkie, izolowane deszcze ulegaj  przegrupowaniu 
w d sze okresy z opadem, podczas których sumy opadów s  wy sze ni  dawniej. Intensywne opady 
wykazuj  jednak z on  zmienno  i brak silnego schematu przestrzennego. Zmiany s  zale ne od 
regionu i od pory roku.  

W cieplejszym klimacie, zmienia si  w Polsce czasowy re im procesów hydrologicznych, a wi c ich 
rozk ad sezonowy. Maleje stosunek sumy opadów w pó roczu ciep ym do sumy opadów w pó roczu 
ch odnym. Zmienia si  te  charakter opadów zimowych. Wskutek wzrostu temperatury malej  opady 
niegu i mniejsza jest rednia grubo  pokrywy nie nej, a ro nie obj to  i cz stotliwo  zimowych 

deszczy. Mo e wi c rosn  zagro enie spowodowane deszczami pó nojesiennymi i zimowymi. 
Wysokie opady zimowe (zw aszcza deszcz, a nie nieg) gro  powodzi  i uruchamiaj  wzmo on  
erozj , a niskie opady letnie – zagra aj  susz . 

                                                   

5 The Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Modele klimatu pozwalaj  na uzyskanie orientacyjnych projekcji dla du ych obszarów (glob, 
kontynent). Wnioskowanie o klimacie na obszarach kraju, czy regionu kraju jest bardziej niepewne. 
Jednak nawet je li modele klimatyczne wzgl dnie dobrze zgadzaj  si  co do warto ci globalnych, 
cz sto ró ni  si  w ilo ciowych projekcjach regionalnych. Brak zgodno ci modeli obserwujemy 
wyra nie w odniesieniu do projekcji przysz ych opadów. Scenariusze zmian opadu w Polsce uzyskane 
za pomoc  ró nych modeli ró ni  si  szczególnie dla okresu letniego (czerwiec – sierpie ). Niektóre 
modele wskazuj , e opady letnie wzrosn , a inne – e opady ulegn  zmniejszeniu. Dla okresu 
zimowego (grudzie –luty) wszystkie rozwa ane modele zgodnie przewiduj  kierunek (cho  nie 
amplitud ) zmian – wzrost opadów. Na terenach, na których przep yw rzeczny zmaleje, np. gdzie 
projekcje na przysz  przewiduj  wzrost temperatury i parowania oraz ni szy (lub tylko nieznacznie 
wy szy) opad, konsekwencje dla zasobów wodnych b , rzecz jasna, negatywne. Nale y obawia  
si  zmniejszenia korzy ci ze wiadcze  ekosystemów. Zwi kszone opady mog  zwi kszy  ryzyko 
powodziowe, nie rozwi zuj c problemów w porze suchej, skoro nie da si  zmagazynowa  dodatkowej 
wody ze wzgl du na brak dostatecznej retencji zbiornikowej w Polsce. 

Projekcje modelowe wskazuj , e nawet na obszarach, gdzie spodziewane jest zmniejszenie opadów 
rednich, opady intensywne mog  rosn . Ocieplenie mo e powodowa  wzrost opadów 

konwekcyjnych, a tak e wzrost ich nieregularno ci – mog  wyst powa  na ma ych obszarach. 

Szwed i in. (2010) dokonali analizy symulacji z pomoc  regionalnych modeli klimatycznych w ramach 
projektu UE ENSEMBLES. Rozwa ono nast puj ce modele regionalne: C4IRCA3 z Rossby Centre 
(Norrköping, Szwecja); CLM z ETH (Zurich, Szwajcaria); KNMI – RACMO2 z Royal National 
Meteorological Institute (de Bilt, Holandia); MPI-M-REMO z Max Planck Institute (Hamburg, Niemcy); 
METO-HC z Met Office’s Hadley Centre (Exeter, Wielka Brytania), i SMHI RCA z Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute (Norrköping, Szwecja). Wybrane regionalne modele klimatu 
opiera y si  na dwóch modelach globalnej cyrkulacji atmosfery (GCM): METO-HC, CLM  
i C4IRCA3 – na METO-HC GCM, a MPI-M-REMO, KNMI–RACMO2 i SMHI RCA na 5. generacji 
modelu ECHAM GCM. Rozwa ono dalszy horyzont czasowy projekcji, tzn 2061–2090 (dla 
scenariusza SRES A2), przy okresie kontrolnym 1961–1990. Ogólnie, zgodno  mi dzy modelami 
i obserwacjami dla okresu kontrolnego nie jest zadowalaj ca, ale model MPI-M-REMO z Max Planck 
Institute (Hamburg, Niemcy) wypad  najlepiej. 

 

Rysunek nr 27 Zmiany klimatycznego bilansu wodnego w lecie. Mapa po lewej: 1961–1990, 
mapa po prawej: 2061–2090 

 

 

ród o: Szwed i in. (2010) 
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Symulacje opadów zawarte w projekcie PESETA6 i w projekcie KLIMAT wykazuj  stosunkowo 
niewielkie zmiany opadów, nie przekraczaj ce 20%. Modele prezentuj  przybli enie przysz ych 
warunków i tak w projekcie PESETA do roku 2080 w przypadku sprawdzenia si  scenariusza emisji 
A2 przy wzro cie temperatury o 2,5°C nast pi wzrost opadów od 5 do 15% w Polsce po udniowej 
i centralnej, powoduj c wzrost zagro enia powodziowego do 20%. Natomiast na pozosta ym obszarze 
zmienno  jest nieznaczna. Projekt KLIMAT uwzgl dnia prognozowane zmiany klimatu dla Polski 
równie  w uj ciu sezonowym, czego nie uwzgl dniono w projekcie PESETA. 

W  tabeli poni ej, przedstawiono zmiany i zró nicowanie przestrzenne opadów w regionach wodnych 
dorzecza Odry na podstawie symulacji scenariuszowych opracowanych przez ICM (Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego), z okresu referencyjnego 1971-2000 dla 
dwóch horyzontów czasowych: 2001-2030 oraz 2041-2070). 

                                                   

6 akronim projektu;     Ciscar J-C.(red.) 2009, Climate change impacts In Europe. Final report of the PESETA 
research Project. European Union, JRC European Commission, EUR 24093 EN. 
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Tabela nr 25 Zmiana redniej obszarowej rocznej sumy opadów w latach 1971-2070 w regionach wodnych 

Region wodny 

1971-2000 2001-2030 2041-2070 1971-2000 / 2001-2030 1971-2000 / 2041-2070 

MIN MIN ZAKRES R MIN MIN ZAKRES R MIN MIN ZAKRES R MIN MIN ZAKRES R MIN MIN ZAKRES R 

mm mm mm % % 

Górnej Odry 544,1 678,0 133,9 605,7 568,3 722,2 153,9 639,5 578,5 729,5 151,0 648,6 4,4 6,5 14,9 5,6 6,3 7,6 12,7 7,1 

rodkowej Odry 417,5 670,9 253,3 515,9 438,6 716,3 277,7 544,9 446,3 716,1 269,8 547,5 5,0 6,8 9,6 5,6 6,9 6,7 6,5 6,1 

Warty 380,1 641,8 261,7 467,9 401,7 681,0 279,2 495,6 410,1 689,7 279,6 500,7 5,7 6,1 6,7 5,9 7,9 7,5 6,9 7,0 

Dolnej Odry i 
Przymorza 

Zachodniego 
470,6 618,8 148,2 517,1 502,7 671,6 168,9 554,0 498,3 694,6 196,3 559,1 6,8 8,5 13,9 7,1 5,9 12,2 32,4 8,1 

ród o: Opracowanie w asne 

MIN - Minimalna warto  gridu w regionie wodnym (grid stanowi typ odwzorowania przestrzenni z rozdzielczo ci  przestrzenn  o wymiarach 25x25 km) 
MAX - Maksymalna warto  gridu w regionie wodnym 
ZAKRES - Zakres warto ci w regionie wodnym 

R - rednia obszarowa warto  w regionie wodnym 
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Analiza wp ywu zmian klimatu na sektor „zasoby wodne i gospodarka wodna” w ramach projektu 
KLIMADA obj a ocen  oczekiwanych wp ywów zmian klimatu na sektor (dla scenariuszy zmian 
klimatu dla okresu 2021-2050 i 2071-2100), wykaz proponowanych dzia  adaptacyjnych i obszar ich 
oddzia ywania oraz wska niki monitorowania dzia  adaptacyjnych.  

W oszacowaniach zasobów wodnych oraz hydrologicznych zjawisk ekstremalnych wykorzystano 
skorygowan  wi zk  scenariuszy klimatycznych, z usuni tym b dem systematycznym, 
udost pnionych na stronie http://klimat.icm.edu.pl w ramach serwisu klimatycznego opracowanego 
przez zespó  M. Liszewska i inni. 

W ramach projektu KLIMADA opracowany zosta  dokument: „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wra liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw  do roku 2030” (SPA 2020). 

Przeprowadzone analizy nie wykaza y znacz cych trendów w przep ywach maksymalnych rzek, 
jednakich cz stotliwo  wzros a dwukrotnie w latach 1981 – 2000 w porównaniu z latami 1961 – 1980. 
Zagro enie ró nymi formami powodzi wyst puje wi c praktycznie w ca ej Polsce i zwi zane jest nie 
tylko ze zmianami klimatu, ale równie  z czynnikami antropogenicznymi. Niew ciwa gospodarka 
przestrzenna, w szczególno ci inwestowanie na terenach zagro onych, w tym w strefach zalewowych 
rzek oraz zbyt niska pojemno  retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach 
rzek, ogranicza skuteczne dzia ania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. 
Istnieje ryzyko, e w przysz ci zjawiska te b  wyst powa  ze zwi kszon  cz stotliwo ci . Wyniki 
przeanalizowanych scenariuszy wskazuj  na zwi kszone prawdopodobie stwo wyst powania 
powodzi b yskawicznych wywo anych silnymi opadami mog cych powodowa  zalewanie obszarów, na 
których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. Na kszta towanie zasobów 
wodnych w du ej mierze wp ywa pokrywa nie na. Prognozy przewiduj , e d ugo  jej zalegania 

dzie si  stopniowo zmniejsza  i w po owie XXI wieku mo e by rednio o 28 dni krótsza ni  
obecnie. Zmniejszenie si  maksymalnej warto ci zapasu wody w niegu, mo e mie  zarówno wp yw 
pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem zmniejszenia si  zawarto ci wody w pokrywie 
nie nej, b dzie ni sze prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi roztopowych. Jednak e mo e si  

to przyczyni  do pogorszenia struktury gleby oraz kondycji ekosystemów. 
 

Na rysunku poni ej przedstawiono zagro enie powodziowe w Polsce wg ró nych typów powodzi. 
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Rysunek nr 28 Zagro enie powodziowe w Polsce 

 

ród o: KPZK 2030 (Monitor Polski z 2012r. Nr 252) 

 

Obserwowane i przewidywane zmiany klimatu maj  wybitnie negatywny wp yw na funkcjonowanie 
stref brzegowych w Polsce, co zwykle powoduje tak e utrudnienie funkcjonowania gospodarki 
morskiej. Oprócz oczywistego wp ywu wzrostu poziomu morza, negatywne zjawiska obejmuj  przede 
wszystkim wzrost cz stotliwo ci wyst powania i intensywno ci zjawisk ekstremalnych. W przypadku 
Morza Ba tyckiego odnosi si  to do mo liwego wzrostu ilo ci, intensywno ci oraz czasu trwania 
sztormów. Do tego mo e dochodzi  wzrost nieregularno ci tych zdarze , tj. po d ugich okresach 
wzgl dnego spokoju mog  wyst pi  serie szybko po sobie nast puj cych sztormów 
uniemo liwiaj cych regeneracj  brzegu. Ponadto, wzmo one falowanie oraz niew ciwie 
zaplanowane i przeprowadzone (bez uwzgl dnienia procesów geodynamicznych i wspó czesnej 
wiedzy o nich) prace umacniania brzegu, mog  spowodowa  lokalny zanik pla  i rozmywanie wydm 
nadbrze nych, które pe ni  funkcje ochronne. W przypadku niedostatecznego przeciwdzia ania b dzie 
to prowadzi do trudno odwracalnej fragmentacji cz ci nasadowej Pó wyspu. 
 

Scenariusze zmian poziomu morza pokazuj , i  w okresie 2011-2030 redni roczny poziom morza 
wzd  ca ego wybrze a, b dzie wy szy o oko o 5 cm w stosunku do warto ci z okresu referencyjnego 
tj. 1971-1990. Bardzo istotnym skutkiem zmian klimatu b dzie wzrost cz stotliwo ci powodzi 
sztormowych i cz stsze zalewanie terenów nisko po onych oraz degradacja nadmorskich klifów 
i brzegu morskiego, co spowoduje siln  presj  na infrastruktur  znajduj  si  na tych terenach. 

Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu usprawnienie funkcjonowania 
sektora w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody. Zaproponowane w SPA 2020 dzia ania 
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zapewni  maj  zapewni  usprawnienie systemu gospodarowania wodami w Polsce, u atwi  dost p do 
wody dobrej jako ci, ogranicz  negatywne skutki susz i powodzi, pozwol  na popraw  i utrzymanie 
dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zale nych. Wskazano, e dzia ania s ce ochronie 
przeciwpowodziowej winny w pierwszej kolejno ci wykorzystywa  najmniej inwazyjne dla rodowiska 
przyrodniczego rozwi zania, w szczególno ci nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej. 
Wdra aj c dzia ania nale y zwróci  szczególn  uwag  zarówno na tereny zagro one powodziami 
(doliny rzek, obszary górskie i podgórskie), obszary o wzmo onych potrzebach wodnych 
(wielkopolskie, opolskie, ódzkie) oraz te charakteryzuj ce si  niedoborem wód (mazowieckie 
i wi tokrzyskie). 

Dzia ania podejmowane w ramach adaptacji strefy przybrze nej do zmian klimatu dotycz  obszarów 
po onych wzd  linii brzegowej Morza Ba tyckiego. Podstawowym celem b dzie dalsza rozbudowa 
i monitoring systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie degradacji linii brzegowych oraz 
rozwój monitoringu stref przybrze nych. 
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15 Podsumowanie strategicznej oceny oddzia ywania 
na rodowisko 

Rozdzia  zostanie opracowany w dalszym etapie tworzenia PZRP 
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16 Podsumowanie procesu konsultacji spo ecznych i 
informowania spo ecze stwa 

 

16.1  Konsultacje spo eczne 
Rozdzia  ten b dzie po wi cony celom i sposobom przeprowadzenia konsultacji spo ecznych oraz 
uwagi i wnioski z procesu konsultacji oraz sposób ich uwzgl dnienia w planie. 

  

16.2 Informowanie ogó u spo ecze stwa 
Rozdzia  ten b dzie po wi cony opisowi sposobów rozpowszechniania informacji w trakcie procesu 
planowania i propozycje dotycz ce rozpowszechnienia/upublicznienia gotowego planu. 
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17 Opis zakresu i sposobu wspó pracy 
mi dzynarodowej 

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej: „Ka de Pa stwo Cz onkowskie 
zapewnia odpowiednie uzgodnienia administracyjne, w tym okre lenie w ciwej w adzy, w celu 
zastosowania zasad niniejszej dyrektywy na tej cz ci mi dzynarodowego obszaru dorzecza, która 
znajduje si  na jego terytorium.” W zwi zku z tym zosta o wydane rozporz dzenie Rady Ministrów 
z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych na 
podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. nr 126 poz. 878 ze zm.). 

Postanowienia RDW reguluj  równie  problematyk  wspó pracy mi dzynarodowej, szczególnie 
w zakresie stosowania zapisów RDW do mi dzynarodowych obszarów dorzeczy, a przede wszystkim 
koordynacji dzia  ukierunkowanych na osi gni cie celów rodowiskowych. Pa stwa cz onkowskie 
maj  mo liwo  wykorzystania w tym celu istniej cych ju  struktur stworzonych w ramach wcze niej 
podpisanych umów mi dzynarodowych (art. 3 ust. 3 i 4 RDW). W przypadku gdy obszar dorzecza 
znajduje si  cz ciowo poza terytorium UE, pa stwa cz onkowskie s  zobligowane do podj cia stara  
w nawi zaniu wspó pracy z pa stwami trzecimi dla osi gni cia celów RDW, same natomiast s  
zobligowane do stosowania zasad RDW na swoim terytorium (art. 3 ust. 5 RDW). Do obowi zku 
pa stw cz onkowskich nale  równie  odpowiednie uzgodnienia administracyjne, w tym okre lenie 

ciwej w adzy do wdro enia celów RDW pe nionej przez organy krajowe lub mi dzynarodowe. 

Na obszarze dorzecza Odry tak  funkcj  pe ni  m.in.: 

 Mi dzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem: 

• powo ana na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 1996r. pomi dzy 
rz dem Rzeczypospolitej Polskiej, rz dem Republiki Czeskiej, rz dem 
Republiki Federalnej Niemiec i Uni  Europejsk  (wesz a w ycie po 
ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999r., natomiast uleg a zmianie po 
przyst pieniu Polski i Czech do UE), 

• do podstawowych celów Komisji nale y koordynacja wdra ania RDW, 
a w tym m.in.: utworzenie skoordynowanego PGW w obr bie 
Mi dzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), kontynuacja 
dzia  w celu zwi kszenia bezpiecze stwa powodziowego oraz 
wspó praca w sprawach zwi zanych z zanieczyszczeniami awaryjnymi, 

• w PGW dla MODO z 2010r. zapisano, e uzgodnienia jednolitych 
charakterystyk jednolitych cz ci wód (JCW) na MODO nie mog y zosta  
zako czone do chwili opublikowania pierwszego PGW – powsta y one 
w oparciu o metodyki obowi zuj ce w poszczególnych pa stwach 

• w ramach Komisji grup  robocz  odpowiadaj  za wdra anie RDW 
i koordynacj  prac 3 podgrup („Zarz dzanie danymi”, „Monitoring”, 
„Planowanie gospodarowania wodami”)  jest Grupa Steruj ca RDW, 

• w ramach prac Komisji, na podstawie analizy presji antropogenicznych, 
zidentyfikowano i uzgodniono istotne oddzia ywania maj ce znaczenie dla 
ca ego obszaru dorzecza, dotycz cych g ównie zmian 
hydromorfologicznych i zanieczyszcze  oraz redukcji naturalnego 
przep ywu wskutek poboru lub przerzutu wód. 

 Polsko-Niemiecka Komisja do spraw Wód Granicznych: 

• dzia a zgodnie z Umow  o wspó pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na 
wodach granicznych podpisanej 19 maja 1992r. 



 
Opis zakresu i sposobu wspó pracy mi dzynarodowej 
 

 

187 
187 

• w ramach komisji pracuje 5 grup roboczych: ds. Hydrologii i Hydrogeologii 
Wód Granicznych; ds. Ochrony Wód Granicznych; ds. Awaryjnych 
Zanieczyszcze  Wód Granicznych; ds. Utrzymania Wód Granicznych; 
ds. Planowania Wód Granicznych. 

• w ramach prac poszczególnych grup realizowane s  zadania zwi zane z: 
ochron  wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, 
prowadzeniem monitoringu oraz ocen  wyników prowadzonych bada , 
planowaniem i realizacj  zada  oraz przedsi wzi  inwestycyjnych 
prowadzonych na wodach granicznych. 

 Polsko-Niemiecka Komisja Mi dzyrz dowa do spraw Wspó pracy Regionalnej 
i Przygranicznej: 

• powsta a na mocy „Traktatu mi dzy RP a RFN o dobrym s siedztwie 
i przyjaznej wspó pracy”, 

• w ramach Komisji pracuj  3 Komitety: ds. Wspó pracy Przygranicznej, 
ds. Wspó pracy Mi dzyregionalnej oraz ds. Gospodarki Przestrzennej, 

• zajmuje si  kwestiami zwi zanymi m.in. z ratownictwem medycznym na 
polsko-niemieckim pograniczu, rozwojem Odry, rozwojem infrastruktury 
na pograniczu polsko-niemieckim. 

W ramach MKOOpZ Grupa Robocza „Powód ” (G2) zatwierdzi a struktur  projektu planu Zarz dzania 
Ryzykiem Powodziowym na mi dzynarodowym obszarze dorzecza Odry (stan na 20.11.2014) 
opracowany przez zespó  ekspertów ds. wdra ania Dyrektywy Powodziowej, dzia aj cy w ramach G2.  

Struktura projektu PZRP dla MODO: 

1. Wprowadzenie 
1.1 Cel planu zarz dzania ryzykiem powodziowym  
1.2 Obszarowy zakres obowi zywania planu zarz dzania ryzykiem powodziowym 
1.3 W ciwe w adze 
1.4 Proces planowania w zakresie zarz dzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry 

2. Podstawy opracowania planu zarz dzania ryzykiem powodziowym 
2.1 Wynik wst pnej oceny ryzyka powodziowego 
2.2 Ocena map zagro enia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego  

3. Cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 
3.1 G ówne cele zarz dzania ryzykiem powodziowym 
3.2 rodki s ce osi gni ciu celów oraz ocena ich dotychczasowej realizacji 

4. Podsumowanie dzia  w zakresie zarz dzania ryzykiem powodziowym 
4.1 Wybór dzia  
4.2 Podsumowanie proponowanych dzia  
4.3 Sposób monitorowania post pów realizacji planu zarz dzania ryzykiem powodziowym 

5. Koordynacja warunków ramowych wdra ania planu zarz dzania ryzykiem powodziowym na 
MODO 
5.1 Koordynacja na poziomie mi dzynarodowym 
5.2 Skoordynowanie dzia  z Dyrektyw  2000/60/WE 

6. Dzia ania s ce informowaniu spo ecze stwa 
6.1 Zaanga owane podmioty oraz zainteresowane strony 
6.2 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko 
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6.3 Podsumowanie dzia  podejmowanych w celu informowania oraz konsultacji z opini  
publiczn  

6.4 Ocena stanowisk zg oszonych w ramach konsultacji spo ecznych 

7. Wnioski 
 

W dniu 17 czerwca 2014 r. zaakceptowano uzgodniony w ramach Grupy G2 tryb i harmonogram 
opracowania. Uzgodniono równie , e przy opracowywaniu Planów Zarz dzania Ryzykiem 
Powodziowym istotnym jest uwzgl dnienie dzia  przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry, które 
zosta y uzgodnione przez wszystkie strony.  

Okre lono terminy opracowania poszczególnych cz ci Projektu PZRP: 

Rozdzia  3,4 i 5 – do 31.01.2015 

Rozdzia  6 i 7 – do 28.02.2015 

 

Ponadto wspó praca mi dzynarodowa zwi zana z realizacj  postanowie  RDW jest prowadzona 
w ramach: 

 Umowy mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Republiki 
Czechos owackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, za realizacj  której 
odpowiadaj  Pe nomocnicy obu rz dów: 

• zawarta dnia 21 marca 1958r., 

• prowadzi prace w grupach roboczych: ds. przygotowa  koncepcji 
inwestycyjnych; ds. hydrologii, hydrogeologii i os ony 
przeciwpowodziowej; ds. regulacji przygranicznych cieków wodnych, 
zaopatrzenia w wod  i melioracji terenów przygranicznych; ds. ochrony 
wód granicznych przed zanieczyszczeniem, zajmuj ca si  problematyk  
jako ci wód granicznych oraz jej popraw ; ds. wdra ania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, 

• ponadto prace prowadzi grupa ekspertów w dziedzinie problematyki wód 
podziemnych i powierzchniowych na obszarach przygranicznych. 

 Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba tyckiego 
(tzw. „Konwencja Helsi ska”): 

• sporz dzona w Helsinkach 9 kwietnia 1992r., ratyfikowana przez rz d 
Polski 8 pa dziernika 1999r., 

• stronami Konwencji s  wszystkie pa stwa nadba tyckie oraz Unia 
Europejska, 

• zgodnie z jej zapisami s  podejmowane dzia ania dotycz ce wód 
morskich, wód wewn trznych poszczególnych pa stw oraz ca ego 
obszaru zlewiska Morza Ba tyckiego, 

• organem wykonawczym jest Komisja ochrony rodowiska morskiego 
Morza Ba tyckiego (Komisja Helsi ska, HELCOM), koordynuj ca prace 
sta ych grup roboczych (ds. wdra ania podej cia ekosystemowego; 
ds. morskich, ds. ograniczenia zanieczyszcze ; ds. reagowania; 
ds. ochrony rodowiska naturalnego) oraz czasowych 
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(ds. zrównowa onego rolnictwa; ds. zrównowa onego rybo ówstwa; 
ds. Planowania Przestrzennego na Morzu), 

• obecnie jej dzia alno  skupia si  na realizacji Ba tyckiego Planu Dzia  
(BDP), który zak ada osi gni cie dobrego stanu ekologicznego Ba tyku do 
2021r. – w Polsce te cele zawarte s  w Krajowym Programie Wdra ania 
Ba tyckiego Planu Dzia , 

• mi dzynarodowa wspó praca w ramach Konwencji jest koordynowana 
przez Sekretariat ds. Morza Ba tyckiego w G ównym Inspektoracie 
Ochrony rodowiska. 

 

Oprócz powy szych instytucji i umów, Rada Ministrów podj a równie  uchwa  w sprawie udzielenia 
zgody na podpisanie umowy mi dzy rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz dem Republiki Federalnej 
Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko – niemieckim 
(ochrona przeciwpowodziowa, warunki przep ywu i eglugi), przed on  przez ministra rodowiska. 
Wspó praca ta ma dotyczy  przede wszystkim przeprowadzenia regulacji rzeki Odry w celu 
zapewnienia skutecznej pracy lodo amaczy, a tak e ponownego otwarcia szlaku transportowego 

cz cego Szczecin z Dolnym i Górnym skiem. Przedsi wzi cia wskazane w umowie b  
wykonywane w latach 2014 – 2028. 

W dalszym etapie tworzenia niniejszego opracowania zostanie opisana wspó praca mi dzynarodowa 
w ramach koordynacji dzia  i ustale  Planów Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym opracowanych 
przez poszczególne pa stwa, na których terytorium znajduje si  dorzecze Odry, zgodnie z zapisami 
Dyrektywy Powodziowej, które zak adaj  zasad  solidarno ci, w my l której PZRP ustanowione przez 
poszczególne pa stwa nie mog  obejmowa rodków, które poprzez swój zasi g i wp yw w znacz cy 
sposób zwi kszaj  ryzyko powodziowe w gór  lub w dó  biegu rzeki na terenie innych krajów w tym 
samym dorzeczu lub zlewni, chyba e rodki te skoordynowano i zainteresowane pa stwa 
cz onkowskie znalaz y wspólne rozwi zanie (art. 7 ust. 4). Za enia zasady solidarno ci rozwija 
art. 8 Dyrektywy Powodziowej mówi cy m.in., e: 

 w przypadku mi dzynarodowego obszaru dorzecza po onego w ca ci na 
terytorium Wspólnoty, pa stwa cz onkowskie zapewniaj  koordynacj  maj  na celu 
opracowanie jednego mi dzynarodowego PZRP lub zestawu PZRP 
skoordynowanych na poziomie mi dzynarodowego obszaru dorzecza, 

 w przypadku mi dzynarodowego obszaru dorzecza rozci gaj cych si  poza 
terytorium Wspólnoty, pa stwa cz onkowskie dok adaj  stara  zmierzaj cych do 
opracowania jednego mi dzynarodowego PZRP lub zestawu PZRP 
skoordynowanych na poziomie mi dzynarodowego obszaru dorzecza, 

w przypadku stwierdzenia przez pa stwo cz onkowskie problemu, który wywiera wp yw na 
zarz dzanie ryzykiem powodziowym jego wód i który nie mo e zosta  rozwi zany przez to pa stwo 
cz onkowskie, mo e ono zg osi  ten problem Komisji i ka demu innemu zainteresowanemu pa stwu 
cz onkowskiemu oraz sformu owa  zalecania dla jego rozwi zania. 
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18 Sposób monitorowania post pów realizacji planu 
zarz dzania ryzykiem powodziowym 

Monitoring post pów realizacji planu zarz dzania ryzykiem powodziowym prowadzony b dzie zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie „Guidance for Reporting under the Floods Directive 
(2007/60/EC)”. Raportowanie prowadzone b dzie z wykorzystaniem przygotowanego specjalnie w tym 
celu systemu elektronicznego raportowania, dost pnego na stronie WWW European Topic Centre on 
Inland, Coastal and Marine waters (http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources). 

Zgodnie z wytycznymi raport z post pów z realizacji PZRP zawiera  b dzie nast puj ce elementy: 

 informacje na temat wszelkich zmian lub uaktualnie  dokonanych od czasu publikacji 
poprzedniej wersji PZRP, w tym podsumowanie przegl dów przeprowadzonych 
zgodnie z art 14 DP, 

 ocen  post pów z osi gni cia za onych celów, o których mowa w art 7.2. DP (opis 
i obja nienie wszelkich dzia  przewidzianych we wcze niejszej wersji PZRP, które 
zosta y zaplanowane do realizacji a nie zosta y zrealizowane, 

 opis wszelkich dodatkowych dzia  podj tych od czasu wej cia w ycie ocenianego 
PZRP. 

Przewiduje si , e w raportach z wykonania PZRP pa stwa cz onkowskie ujmuj  zagadnienia zawarte 
w pierwszych planach, jednak e tak e skupiaj  si  na post pach i zmianach, jak okre lono 
w dyrektywie. Po pierwszym okresie wdra ania planów, sprawozdawczy arkusz raportowania zostanie 
zmodyfikowany w oparciu o wnioski wynikaj ce z pierwszego okresu wdra ania planów. 

Ze wzgl du na konieczno  koordynacji i synchronizacji planów z drugim cyklem planów 
gospodarowania wodami (PGW) oraz ze wzgl du na konieczno  unikni cia podwójnej 
sprawozdawczo ci, arkusze sprawozdawcze zostan  skoordynowane. Struktura wymaganych 
w raportowaniu danych jest powi zana z odpowiednim formularzem raportu PGW zawartym 
w dokumencie wytycznych nr 21. Dotyczy to w szczególno ci raportowania z art 5 RDW i dzia , 
jakie nale y uwzgl dni  w programie dzia  stanowi cym cz  PGW 2015. 

Raporty z wykonana planów zarz dzania ryzykiem powodziowym pozwol  Komisji Europejskiej:  

 Sprawdzi  zgodno  PZRP pa stw cz onkowskich z wymogami dyrektywy, ze 
szczególnym naciskiem na kompletno , spójno  z innymi przepisami okre lonymi 
w dyrektywie i skoordynowanie prac w dorzeczu/regionie maj c na uwadze 
nast puj ce kryteria: 

- czy cele zarz dzania ryzykiem powodziowym zosta y ustalone, i jak odnosz  si  
one do ograniczenia potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla 
zdrowia ludzkiego, rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia alno ci 
gospodarczej oraz do dzia  nietechnicznych lub do zmniejszenia 
prawdopodobie stwa wyst pienia powodzi (art 7.2 DP); 

- czy PZRP obejmuj rodki s ce osi gni ciu celów ustanowionych zgodnie 
z art. 7.2. i cz ci  A za cznika (art 7.3 DP); 

- czy wszystkie istotne aspekty, o których mowa w artykule 7 DP, zosta y wzi te 
pod uwag ; 

- czy zosta a zapewniona koordynacja (o której mowa w art. 7.4) – z s siednimi 
regionami wodnymi i pa stwami o ciennymi – czy potencjalny znacz cy wzrost 
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zagro enia powodziowego w innych krajach zosta  przejrzy cie przedstawiony 
i uzgodniony przez zainteresowane strony, 

- czy zosta a zapewniona koordynacja prac nad planami z pracami nad PGW, 
a mo liwe korzy ci z uwzgl dnieniem celów RDW zosta y wzi te pod uwag , czy 
zosta y podj te dzia ania koordynuj ce pomi dzy pa stwami cz onkowskimi 
w przypadku mi dzynarodowego obszaru dorzecza, czy zosta y podj te  
konsultacje spo eczne z zainteresowanymi stronami, zgodnie z art 14 RDW. 

 Porówna  metody i sposób wykorzystania informacji pomi dzy pa stwami 
cz onkowskimi oraz organami zarz dzaj cymi gospodark  wodna w dorzeczach 
i regionach, zw aszcza w przypadku dorzeczy mi dzynarodowych. 

 Przeprowadzi  ocen  zgodno ci stosowania art 13.3 w porównaniu z wymogami 
art. 7, 8, 9 (zgodno  wykonanych PZRP przed 22.12.2010r. z wymogami DP). 

 Przygotowa  cyfrowe dane na temat celów zarz dzania ryzykiem powodziowym, 
o planowanych dzia aniach i innych istotnych informacjach na poziomie dorzeczy 
i regionów wodnych. 

 Oceni  uwzgl dnienie zmian klimatycznych, które s  wymagane w analizie planów. 

Wytyczne do raportowania w ramach dyrektywy w sprawie powodzi (2007/60 / WE) wskazuj , jakie 
dane nale y wprowadzi  do arkusza elektronicznego. S  to: 

 informacje geograficzne 

 streszczenie PZRP 

 inne informacje (odno niki do bardziej szczegó owych dokumentów, hiper cza do 
istotnych danych) 

 kategorie statusu dzia  („niewykonane”, „w realizacji”, „wykonane”). 
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19 Literatura/ ród a 
1. Raport z ewentualnych zmian do „Metodyki PZRP” (WBS 1.2.5.1.) 

2. Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów (WBS 1.2.5.2.) 

3. Raport z zestawieniem dzia  z list uj tych w Master Planach (WBS 1.3.3.1.) 

4. Raport z uzasadnieniem celów, schematem mo liwo ci ich osi gni cia, zestawieniem 
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