
Warszawa, dnia 22.10.2020 r. 

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA 

Michał Kurtyka 

 

Organy, o których mowa w art. 171 ust. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne 

Zgodnie z art. 171. ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 310, 

z późnzm.) przekazuję mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka 

powodziowego (MRP) 

w postaci bazy danych przestrzennych oraz wersji kartograficznych, 

Przekazywane MZP i MRP zostaly podane do publicznej wiadomości w dniu 22 

października 2020 

r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz są dostępne 

na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: 

wersja kartograficzna MZP i MRP w postaci plików pdf http://mapy.isok.gov.pl 

wersja numeryczna (wektorowa) MZP: https://wody.isok.gov.pVimap 

kzgw/?gpmap=gpMZP. 

wersja numeryczna (wektorowa) MRP: https://wody isok gov.pl/imap 

kzgw/?gpmap=qpMRP 

MZP i MRP od rzek oraz obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia 

lub 

zniszczenia budowli piętrzącej zostały sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie, natomiast MZP I MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przez 

właściwych 

dyrektorów urzędów morskich. MZP i MRP zostały uzgodnione z właściwymi wojewodami 

i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. 

Przegląd i aktualizacja MZP i MRP dokonana została na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy - 

Prawo 

wodne, który stanowi, że MZP i MRP podlegają przeglądowi co 6 lat oraz razie potrzeby 

aktualizacji 

W ramach przeglądu zidentyfikowano istotne zmiany poziomu zagrożenia i ryzyka 

powodziowego oraz 

ustalono zakres koniecznej aktualizacji MZP i MRP. Dodatkowo sporządzone zostały nowe 

mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi 

wskazanych 

w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zakończonej 2018 

r. Opis 

metodyki oraz zakresu opracowania MZP i MRP zawiera, Raport z wykonania przeglądu i 

aktualizacji 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przekazywany w załączeniu. 

Z poważaniem 

MINISTER 

KLIMATU I SRODOWISKA 

 

Michał Kurtyka 
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