
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 lutego 2019 r. 

Poz. 227 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)  

ORAZ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 2) 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach  
szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne 

Na podstawie art. 390 ust. 4 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. Pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią dotyczące: 

1) lokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej – w zakresie dostosowania usytuowania względem kierunku 
przepływu wody powodziowej; 

2) doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych, w tym dotyczących: 

a) konstrukcji obiektu budowlanego – w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie zalania wodami powodzio-
wymi oraz naporu wody i kry, 

b) kondygnacji obiektu budowlanego – w zakresie ich liczby oraz wysokości usytuowania poziomu posadzki najniż-
szej kondygnacji nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%; 

3) sposobu posadowienia obiektu budowlanego – w zakresie jego powiązania z gruntem, w zależności od parametrów 
zasięgu i głębokości wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%; 

4) urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym w zakresie ich usytuowania oraz zastosowanych 
rozwiązań techniczno-materiałowych. 

§ 2. 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 

 

                                                           
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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