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78,89% gmin w dorzeczu środkowej Wisły, które potwierdziły posiadanie planów 
miejscowych dla obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią potwierdziło, że co 

najmniej część z nich jest przeznaczona pod zabudowę.

67,21%  gmin w dorzeczu środkowej Wisły, które potwierdziły posiadanie planów 
miejscowych dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią potwierdziło, że co 

najmniej część z nich jest przeznaczona pod zabudowę.

Dodatkowo, dla terenów nieobjętych planami miejscowymi rocznie wydaje się w Polsce ok. 170 000 WZ

47,29 % gmin w dorzeczu środkowej Wisły, na których terenie występują obszary 
pośrednio zagrożone powodzią potwierdziło, że następuje ich zabudowa w trybie WZ

30,81 % gmin w dorzeczu środkowej Wisły, na których terenie występują obszary 
bezpośredniego zagrożenia powodzią potwierdziło, że następuje ich zabudowa w 

trybie WZ



OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYMOCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Potrzebny więc inny bat lub duża marchewka

Ustalanie przeznaczenia terenu jest zadaniem własnym samorządu gminy.

Władze gminy są wybierane w wyborach bezpośrednich

Całkowite zadłużenie gmin w Polsce wynosi 130 miliardów złotych,

A straty poniesione w wyniku ostatniej powodzi to „tylko” 12 mld zł,

w dodatku w większości z budżetu państwa
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PLAN MIEJSCOWY

PROJEKT BUDOWLANY

DOBRE PRAKTYKI
W

N
IO

S
K

I 
– 

U
S

T
A

LE
N

IA
 W

IĄ
Ż

Ą
C

E

W
N

IO
S

K
I 

– 
F

A
K

U
LT

A
T

Y
W

N
E

UZGODNIENIA Z ZARZĄDEM
WOJEWÓDZTWA

NADZÓR WOJEWODY

URBANISTYCZNE

A
R

C
H

IT
E

K
T

O
N

IC
Z

N
E

, 
T

E
C

H
N

O
LO

G
IC

Z
N

E

UZGODNIENIA  W
ZAKRESIE ZADAŃ
SAMORZĄDOWYCH



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

OBSZARY ZAGROŻONE 
POWODZIĄ

OBSZARY NARAŻONE NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

POWODZI

OBSZARY STWARZAJĄCE 
ZAGROŻENIE POWODZIĄ

I PODATNE NA
PODTOPIENIA LOKALNE

OBSZARY O OGRANICZONEJ I 
NISKIEJ RETENCJI I DUŻYM 
POTENCJALE DO WEZBRAŃ 

LOKALNYCH

OBSZARY O BARDZO NISKIEJ 
RETENCJI I BARDZO DUŻYM 
POTENCJALE DO WEZBRAŃ 

LOKALNYCH

OBSZARY PROBLEMOWEOBSZARY PROBLEMOWE PROGRAMY MAŁEJ RETENCJI



Metodyka wyznaczenia granic

Potrzebny więc inny bat lub duża marchewka

Uwzględnienie parametru CN w systemach zlewni cieków powiązanych z rzeką
główną, objętą wstępną oceną ryzyka powodziowego.

Metoda SCS – CN 
SCS – Soil Conservation Service (Służba Ochrony Gleb USA)
CN – Curve Number – bezwymiarowy parametr określający opad efektywny
      - czyli jaki udział opadu pozostaje w ramach systemu w zlewni/fragmentu dorzecza
        a jaki rzeczywiście dociera do cieku.

Mapa nachyleń dorzecza Pokrycie terenu dorzecza Rodzaj gruntu – 
utwory powierzchniowe w dorzeczu

Tempo odpływu

Wielkość infiltracji

Wartość przeciętnej maksymalnej wielkości RETENCJI obszaruWartość przeciętnej maksymalnej wielkości RETENCJI obszaru



OBSZARY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE POWODZIĄ I JEDNOCZEŚNIE PODATNE NA PODTOPIENIA LOKALNE

OBSZARY O OGRANICZONEJ I 
NISKIEJ RETENCJI I DUŻYM 
POTENCJALE DO WEZBRAŃ 

LOKALNYCH

OBSZARY O CN>68 

OBSZARY PRIORYTETOWE
DO WDRAŻANIA PROGRAMÓW

MAŁEJ RETENCJI

dr inż. arch. Tomasz Majda, dr Piotr Wałdykowski,
dr Joanna Adamczyk, mgr Mateusz Grygoruk,
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka



OBSZARY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE POWODZIĄ I JEDNOCZEŚNIE PODATNE NA PODTOPIENIA LOKALNE

OBSZARY O BARDZO  NISKIEJ 
RETENCJI I BARDZO DUŻYM 
POTENCJALE DO WEZBRAŃ 

LOKALNYCH

OBSZARY O CN>85 

OBSZARY PROBLEMOWE

W skali lokalnej potrzebne są
analizy potencjału powodziowego

z przestrzennym rozkładem
retencyjności zlewni, w tym mapy

zasięgu zalewów wywołanych
wodami 1% w celu wyłączenia
ich z zabudowy oraz określenie

wskaźników urbanistycznych
mających wpływ na retencję

dr inż. arch. Tomasz Majda, dr Piotr Wałdykowski,
dr Joanna Adamczyk, mgr Mateusz Grygoruk,
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka



Obszary o bardzo niskiej retencji
 i bardzo dużym potencjale

 do wezbrań lokalnych





Piaseczno,
obszary o CN>87

nad Perełką



W zlewni Białej
w Białymstoku

obliczono
wartości CN i
maksymalnej

retencji z
wykorzystaniem

szczegółowej
mapy pokrycia

terenu

Baza Danych
Obiektów

Topograficznych
1: 10 000



Szczegółowa mapa
predyspozycji do

kształtowania
powodzi w

Białymstoku
umożliwia

pogrupowanie
terenów

szczególnie
mogących

przyczynić się
do lokalnych

wezbrań, a w
konsekwencji do

kształtowania
polityki regulacji
poziomu retencji

wód















Wg: Robert Widz



Wg: Robert Widz

Całkowita chłonność terenów
niezabudowanych
(wynikająca z ustaleń obowiązujących mpzp)

Razem ok 25 000 os.                      Wg:SPAT
» Majda, Mirecka

+ istniejące 12 000 os = 37 000 os

=> 10 570 os/km2





















Zmiany wskaźnika PBC – nie muszą generować odszkodowań







Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu (…) ustala się:

4) w zakresie ochrony wód i stosunków wodnych
f) nakaz zachowania wskazanych na rysunku
    planu lokalnych obniżeń terenu jako pokrytych
    w całości roślinnością, lub zagospodarowanych
    w inny sposób, służący retencji
g) nakaz budowy w obrębie terenów 6ZP, 7ZP
    zbiorników sedymentacyjno-filtracyjnych,
    pokrytych roślinnością trawiastą, w których
    będzie retencjonowany nadmiar wód
    opadowych
h) dopuszczenie budowy w obrębie terenów 2ZP,
     5ZP zbiorników sedymentacyjno-filtracyjnych,
     pokrytych roślinnością trawiastą, w których
     będzie retencjonowany nadmiar wód
    opadowych
I) dopuszczenie budowy urządzeń do
   gromadzenia wód deszczowych na każdej
   działce



Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury ustala się:

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych
    z dachów budynków i powierzchni
    utwardzonych na działkach budowlanych
    (MW, MW/U, MN, MN/U, MNE, U/MN, OU,
    UW, US, UZ) w obrębie działki własnej lub
    kompleksowo, w obrębie zorganizowanego
    zespołu zabudowy
b) nakaz zagospodarowania wód opadowych
    z dachów budynków na terenach (… U, UN, P)
     w obrębie działki własnej,
c) nakaz zagospodarowania wód opadowych
    z powierzchni utwardzonych na terenach 
    (… U, UN, P i Pt) po podczyszczeniu w obrębie
    działki własnej do systemu odwadniającego
    trasy komunikacyjne lub do ziemi,



Wyznacza się tereny publicznej zieleni parkowej,
dla których ustala się:

2) w zakresie wskaźników i zasad kształtowania
     zabdowy i zagospodarowania terenu (…)

a) nakaz zorganizowania i utrzymywania funkcji
    przyrodniczej,
b) nakaz budowy zbiorników sedymentacyjno-
     -filtracyjnych, pokrytych roślinnością trawiastą,
     w których będzie retencjonowany nadmiar
     wód opadowych dla terenów 6ZP, 7ZP
c) minimalny udział powierzchni
    biologicznie czynnej – 70%
d) dopuszczenie wprowadzenia funkcji
     rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych,
     edukacyjnych i kulturalnych w formie
     niekubaturowych urządzeń terenowych



Wyznacza się tereny osiedlowej zieleni
urządzonej (prywatnej), dla których ustala się:

a) nakaz zorganizowania i utrzymywania funkcji
    przyrodniczej oraz wprowadzenia funkcji
     rekreacyjno-wypoczynkowych w formie
     niekubaturowych urządzeń terenowych,
b) minimalny udział powierzchni
    biologicznie czynnej – 70%











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


