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Stanowisko Unii Metľopolii Polskich
w sprawĺe dostosowania miej scowych planów zagospodaľowan ia
przestľzennego do ľządowych planów zarządzania ryrykiem powodziowym

Unia Mętľopolii Polskich od lat postuluje koniecznośó uwzględniania w legislacji zasady
hieľaľchicznościplanów i podziału wŁadztwa planisýcznego między administrację rządową
i samorządy.Także w procesie sporządzaniapľzezptezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Pľawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz' 469
ze zm.)'map zagrożenia powodziowego (MZP) imap ryzyka powodziowego (MRP)' niejednokľotnie
zwracaliśmy uwagę' Że mogą one uniemożIíwiaépľawidłowąidentyfikację obszarów szczególnego
zagroŻenia powodziowego w gminach oľaz wpľowadzac ogľaniczenia w korzystaniu z własności,
znacznie ingerując w wykonywane uprawnienia właścicielskie.Mimo wypľacowanych w ľamach
KWRisT propozycji zmian legislacyjnych mówiących o tym, że z mocy ustawy wydane decyzje
o warunkach zabudowy objęte planem zarządzania ľyzykiem powodziowym nie rodzą skutków
finansowych ani dla rządu, ani dla samorządu, popľzedni rząd nie zdecydował się na skierowanie
pľojektu do parlamentu'

Posłowie nowej kadencji Sejmu, pod koniec grudnia 2015 roku, mając na uwadze liczne

błędy oraz niepľawidłowości,jakie pojawiĘ się na mapach powodziowych (MZP i MRP) oraz koszĘ

dla samoľządőw związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego i wypłatą
odszkodowaŕĺ, przyjęli zmiany ustawą z dnia 16 grudnia Ż0l5 r. o zmianie ustawy _ Pľawo wodne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2Ż95), któľe zniosĘ obowiązek dokonywania
zmian w dokumentach planisýcznych w ciągu 30 miesięcy od dnia przekazania map, czyli m'in.

wpľowadzenia zakazu lub ograniczenia zabldowy obszarőw zagrożonych powodzią. W noweli
zmieniono także przepis aĘkułu 88f ust' 5 i 6, który polega na wprowadzeniu fakultatywnego
uwzględnienia przedstawionych na mapach gľanic obszarów szczegőlnego zagrożenia powodzią.
Oznacza to, że samorządy ,,ffioB4'', - zamiast ,,muszą" (ak popľzednio) uwzględniaó poziom
zagrożenia powodziowego w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji.

Jednak nowelizacja Prawa wodnego z Ż0l5 r., choé koľzystna dla wielkich miast, zwłaszcza
w zakresie wypłaty przez gminy odszkodowan za gruný, któľe po uwzględnieniu map powodziowych,
utľaciĘby chaľakteľ gruntów przeznaczonych pod zabudowę, wprowadza niespójnośó do polskiego
prawa' gdyż nie znajduje swojego odzwierciedlenia w innych ustawach, w tym w ustawie z dnia Ż7
maľca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz' U. z 2015 r. poz. l99 ze zm).
Mimo dobrych intencji potęguje chaos, jaki od lat mamy w prawie urbanisýcznym.

Unia Metropolii Polskich apeluje do Rządu o wpľowadzenie długo oczekiwanej zasady
planów ot^z podziału władztwa planĺstycznego międry administľację ľządową
hieľaľchĺczności
(w tym pľzypadku Kľajowy Zarząd Gospodaľki Wodnej)' a samoľządy terytorialne. Zwracamy
uwagę' że to nie mapy zaErożenia powodziowego' ani mapy ryzyka powodziowego' są końcowymi,
wiąŻącymi dla planowania pľzestrzennego' dokumentami. Są nimi' opracowane dla obszarów
dorzeczy oľaz dla ľegionów wodnych, zgodnie z Dyrektywą Powodziową 2007l60lWE z dnia 23

paździemika 2007 ľoku, plany zaľządzanía ryzykiem powodziowym, któľe stanowią podstawę
wydatków inwestycyjno - ochľonnych. Samoľządy dostosowując swoje plany zagospodaľowania
pľzestľzennego do planów rządowych, nie powinny ponosić żadnej odpowiedzialności
odszkodowawczej w związku ze zmianami planów, podobnie jak nie powinien ich ponosić Skaľb
państwa.
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