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U W A R U N K O W A N I A  

WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 
 
 
Ochronę przeciwpowodziową realizuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne.  
 
Zgodnie z Prawem wodnym: 
� przez obszary nara żone na niebezpiecze ństwo powodzi  rozumie się określone we wstępnej 

ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest 
prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi; 

� przez obszary szczególnego zagro żenia powodzi ą  rozumie się: 
− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat, 
− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 

lat, 
− obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, 
o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne, 

− pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

 
Potencjalne zagrożenie powodziowe może być związane jedynie z rzeką Czarną Hańczą. Obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi  wraz z zasięgiem zalewu bezpośredniego wodą o 
prawdopodobieństwie 1% wskazano na rysunku STUDIUM,  zgodnie z wytycznymi opracowania pod 
nazwą „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej- rzeka Czarna Hańcza”. Z 
opracowania tego wynika, że zalewiska powodziowe mają znikomy zasięg. W niewielu miejscach 
wychodzą poza koryto rzeki.  
Na terenie gminy Jeleniewo rzeka Czarna Hańcza znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” oraz w Suwalskim Parku Krajobrazowym, gdzie obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej jezior, rzek i 
innych zbiorników wodnych. Ewentualne tereny zalewowe nie wykraczają poza tę strefę. Ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, skutecznie 
wykluczają tereny zalewowe spod zabudowy.  

 


