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Pani Elżbieta Dębska
Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,
W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zniesienia zakazu budowy domków na

terenie Osiedla Rajsków wyjaśniam, iż realizacja zabudowy na wspomnianym osiedlu odbywa
się  głównie  w oparciu  o decyzje  o ustaleniu warunków zabudowy.  Procedura związana z
uzyskaniem takiej decyzji regulowana jest przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, która w art.  53 ust. 4 określa jakie uzgodnienia są niezbędne do wydania
stosownej decyzji. Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art.
169  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2017  r.  -  Prawo  wodne  w  zakresie  warunków
zabudowy,  wymagane  jest  uzyskanie  uzgodnienia  z  dyrektorem  regionalnego  zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Zgodnie  z  mapami  zagrożenia  powodziowego,  Osiedle  Rajsków  znajduje  się  w
granicach zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w tym na terenach, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz
średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%). Zgodnie z art. 166 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne wymagane uzgodnienia dokonywane są w celu zapewnienia ochrony ludności
i mienia przed powodzią, co zawsze powinno być celem nadrzędnym. 

Nie  sposób  zgodzić  się  ze  stwierdzeniem,  iż  możliwość  zabudowy  terenów
zagrożonych  powodzią  miałaby  wynikać  jedynie  z  chęci  realizacji  inwestycji  przez
mieszkańców i miałaby być podyktowana istniejącą zabudową w sąsiedztwie. Nie istnieją też
zabezpieczenia, które można zawrzeć w decyzji o warunkach zabudowy, co zasugerowała Pani
w swojej interpelacji,  dające pełną gwarancję ochrony przez powodzią. Miasto Kalisz i jego
mieszkańcy już przekonywali się o tym w latach ubiegłych.

Ponadto,  chciałbym  zaznaczyć,  iż  zgodnie  z  art.  6  Kodeksu  Postępowania
Administracyjnego  organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Powyżej  zostały  przytoczone  przepisy  poszczególnych  ustaw,  które  regulują  procedurę
uzyskiwania  decyzji  o  warunkach  zabudowy.  W  związku  z  powyższym  nie  istnieją  żadne
przesłanki do możliwości podjęcia dialogu, z Wodami Polskimi, o którym wspomina Pani w
swojej interpelacji. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Jednocześnie podkreślam, iż od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu odmawiających uzgodnienia projektów decyzji w zakresie
warunków zabudowy przysługuje  odwołanie  do Prezesa Wód Polskich,  za pośrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, w terminie
14  dni  od  dnia  jej  otrzymania  i  przysługuje  stronom  postępowania  administracyjnego,  a
nie organowi administracji publicznej.

Z poważaniem




