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Gospodarka wodna w Polsce
Do 31 grudnia 2017
roku

Ustawa z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo
wodne, (Dz. U. z
2017 r. poz. 1121 z
późn. zm.)

Zarządzanie
Gospodarką Wodną
w Polsce
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej
• Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej
(7)

Wojewódzkie Zarządy
Melioracji i Urządzeń
Wodnych (16)
Jednostki
samorządu
terytorialnego

Od 1 stycznia
2018 roku

Ustawa z z dnia 20
lipca 2017 r. –
Prawo wodne (Dz.
U. poz. 1566 i
2180z późn. zm.)

Zarządzanie
Gospodarką Wodną
w Polsce

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie

Uwarunkowania prawne
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dn. 23 października
2007
r. w sprawie
oceny ryzyka
powodziowego
Dyrektywa
2007/60/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
z dn. 23
i
zarządzania
nim,
zwana
Dyrektywą
Powodziową
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i

zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U.2020 poz. 310
art.163

Ochrona przed powodzią jest zadaniem
 Wód Polskich
 Organów administracji rządowej

 Organów administracji samorządowej

Ochrona Przeciwpowodziowa

Centra Operacyjne Ochrony
Przeciwpowodziowej
Centrum
Operacyjne Ochrony
Przeciwpowodziowej
KZGW

11

Centra
Operacyjne Ochrony
Przeciwpowodziowej
RZGW

Zadania:
 Bieżący monitoring sytuacji na rzekach i zbiornikach
 Przygotowanie Informacji o aktualnej sytuacji
 Wydawanie komunikatów o zjawiskach lodowych w
sezonie zimowym
 Wydawanie komunikatów nawigacyjnych
 Opiniowanie Planów Zarzadzania Kryzysowego i
Operacyjnych
Informacje o sytuacji hydrologicznej kraju są publikowane na
stronie głównej Wód Polskich www.wody.gov.pl

Centra Operacyjne Ochrony
Przeciwpowodziowej
 Analiza pracy zbiorników, bieżąca współpraca z jednostkami
terenowymi PGW WP
 Analiza potencjalnych zagrożeń

 Nadzór i prowadzenie akcji lodołamania w sezonie zimowym
 Bieżąca współpraca z jednostkami terenowymi PGW WP

Lodołamacze na Wiśle

Centrum Operacyjne RZGW we Wrocławiu

Utrzymanie
Opracowanie, realizacja i aktualizacja Planu Utrzymania Wód
Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ocen stanu technicznego i
stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
Prowadzenie i monitorowanie ewidencji:

urządzeń melioracji wodnych, wydatków na
śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę, zbiorczej ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i
pochylni

Konserwacja koryt rzek i cieków
Monitorowanie/koszenie/konserwacja wałów przeciwpowodziowych
Utrzymywanie i obsługa stacji pomp
Utrzymywanie i obsługa zbiorników

Orzecznictwo
Analizę możliwości zabudowy i zagospodarowanie terenu
położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Zapewnienie szczelności i stabilności wałów
przeciwpowodziowych
Zapewnienie właściwych warunków przepływy wód
powodziowych

Dbanie o jakość wód w przypadku wystąpienia powodzi

Planowanie
I cykl
2010-2015

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie
zwana Dyrektywą Powodziową.

2011

2016

Dokumenty
opracowane
przez KZGW

Nadrzędnym celem Dyrektywy Powodziowej jest
ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie
następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej. Dąży
do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może
stwarzać powódź dla ludzkiego zdrowia, środowiska,
działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.

2015

I cykl
(20102015)

2015

II cykl
(2016
2021)

Charakterystyczną cechą dokumentów planistycznych
wynikających z Dyrektywy Powodziowej jest ich 6 letni
cykl tworzenia.

Planowanie
II cykl
2016-2021
20172019

20192021

Przegląd
i aktualizacja
dokumentów
opracowywan
a przez
Wody Polskie

20172020

20172020

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP)
jest
wyznaczenie
obszarów
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), czyli obszarów, na
których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na
których
wystąpienie
dużego
ryzyka
jest
prawdopodobne.
Na podstawie wyników WORP w kolejnych dokumentach
cyklu planistycznego:
• wyznaczane są obszary zagrożone powodzią ,
przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego
MZP (zasięg obszarów zagrożenia powodziowego,
głębokości, rzędne zwierciadła oraz kierunki i
prędkości przepływu wody,) i mapach ryzyka
powodziowego MRP (wielkości strat powodziowych,
liczba ludności oraz obiekty zagrożone zalaniem),
• opracowane
są
plany
zarządzania
ryzykiem
powodziowym (PZRP).

Planowanie
Łącznie jako ONNP określono 29 301,7 km rzek, z czego:
 14 411,6 km to odcinki rzek wskazane w WORP
w 2011 r., dla których MZP i MRP zostały opracowane
w pierwszym cyklu planistycznym,
 13 528,2 km to odcinki rzek wskazane w WORP
w 2011 r., dla których MZP i MRP są opracowywane
w drugim cyklu planistycznym,
 1 361,9 km to odcinki rzek wskazane w przeglądzie
i aktualizacji WORP w 2018r., dla których MZP i MRP
są opracowywane w drugim cyklu planistycznym.

Dodatkowo w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP
wskazano cieki o łącznej długości 1394,4 km
wykazujące
tendencję
do
znaczącego
ryzyka
powodziowego – nie określono dla nich ONNP, ale należy
na nie zwrócić szczególną uwagę w kolejnym (trzecim)
cyklu planistycznym.

Planowanie
MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (MZP)
mapy przedstawiające zasięgi obszarów o określonym prawdopodobieństwie
wystąpienia powodzi wraz z głębokością oraz prędkością przepływu wody

MZP WRAZ Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

MZP WRAZ Z PRĘDKOŚCIĄ WODY

Planowanie
MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO (MRP)
mapy prezentujące wartości potencjalnych strat powodziowych, liczbę
mieszkańców zagrożonych powodzią oraz obiekty o szczególnym znaczeniu
gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym, których zalanie może
spowodować znaczące straty

Planowanie
Obecnie obowiązują trzy plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)
przyjęte w formie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.:
1.
2.
3.

PZRP dla obszaru dorzecza Odry,
PZRP dla obszaru dorzecza Wisły,
PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły.

Cel
nadrzędny
ograniczenie
potencjalnych
negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności
gospodarczej
Cel główny - zahamowanie wzrostu ryzyka
powodziowego
(etap prewencji)
Cel główny - obniżenie istniejącego ryzyka
powodziowego
(etap prewencji i etap ochrony)
Cel główny - poprawa istniejącego systemu
zarządzania ryzykiem powodziowym
(etap przygotowania, etap odbudowy i analiz)

Dziękuję za uwagę
Grzegorz Szymoniuk
Dziękuję
za uwagę
Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

