
Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r. 

Poz. 244 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) 

ORAZ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 2) 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania 
terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania 

Na podstawie art. 166 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz 
z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospo-
darowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania. 

§ 2. Zakres wymagań lub warunków dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi obiektów budowlanych, które określa się w decyzji 
w sprawie uzgodnienia projektów aktów, o których mowa w art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
odpowiednio do zakresu tych aktów, obejmuje w szczególności: 

1) sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym najniższej kondygnacji w zależności od stopnia zagrożenia po-
wodziowego na danym obszarze;

2) usytuowanie obiektów budowlanych na działkach względem kierunku przepływu wód powodziowych;

3) przeznaczenie lub sposób kształtowania zabudowy w zakresie następujących parametrów:

a) kubatura,

b) powierzchnia zabudowy,

c) wysokość,

d) liczba kondygnacji;

4) dobór rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych w zakresie konstrukcji obiektu budowlanego;

5) sposób posadowienia obiektów budowlanych – w zależności od parametrów zasięgu i głębokości wód o prawdopodo-
bieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%;

6) określenie wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji obiektu budowlanego nad poziom wody
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%;

7) sposób usytuowania otworów okiennych i drzwiowych w obiekcie budowlanym, w tym rozwiązań zabezpieczających
przed przedostaniem się wód powodziowych do wnętrza obiektu budowlanego.

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej – gospodarka morska i gospodarka
wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
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§ 3. Zakres wymagań lub warunków dla planowanego zagospodarowania terenów na obszarach szczególnego zagro-

żenia powodzią, ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi terenu, które określa się w decyzji 
w sprawie uzgodnienia projektów aktów, o których mowa w art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
odpowiednio do zakresu tych aktów, obejmuje w szczególności: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej i w funkcjach terenów oraz planowane przeznaczenie terenu; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym ukształtowania terenu, intensyw-
ności zabudowy oraz udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki, 
oraz linie zabudowy; 

3) kształtowanie układu drogowego na terenach mieszkalnych i usługowych oraz rolniczych, w tym na potrzeby ewakua-
cji; 

4) kształtowanie zieleni; 

5) uwarunkowania dotyczące infrastruktury technicznej planowanych obiektów budowlanych, w tym zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości ciekłe, w zależności od parametrów zasięgu i głębokości wód o prawdopodobieństwie 
wystąpienia powodzi wynoszącym 1%, oraz standardy technologiczne urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) rodzaje i usytuowanie ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. 

§ 4. Zakres wymagań lub warunków dla planowanej zabudowy oraz dla planowanego zagospodarowania terenów na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określony w § 2 i § 3 ustala się w oparciu o: 

1) mapy zagrożenia powodziowego lub obowiązujące studia ochrony przeciwpowodziowej; 

2) dane wysokościowe i ustalenia wynikające z ukształtowania terenu w numerycznym modelu terenu (NMT), o którym 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669); 

3) plany zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności o cele zarządzania ryzykiem powodziowym; 

4) plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w szczególności o cele środowiskowe dla jednolitych części 
wód i obszarów chronionych oraz sposoby ich osiągania. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

 

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński 




