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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 16/2014 z dnia 13 października 2014 r„ 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 20-31 października 2014 r. 
kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 61-760 Poznań, ul. 
Szewska 1 w zakresie realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania 
wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie:
• Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

w Ministerstwie Środowiska,
• Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

w Ministerstwie Środowiska,

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej1.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Dyrektorem RZGW w Poznaniu od 14 czerwca 2010 r. do 3 czerwca 2014 r. był pan Dariusz 
Krzyżanowski. Od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia zakończenia kontroli pełniącym obowiązki 
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu była pani Grażyna Husak-Górna.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego, działalność Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092
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1. Opracowanie dokumentacji warunków korzystania z wód zlewni w Regionie Wodnym Warty.

Podstawą do opracowania warunków korzystania z wód zlewni są wskazania Programu wodno 
środowiskowego kraju2. Dla obszaru zarządzanego przez RZGW w Poznaniu, powyższy Program 
wskazał 19 scalonych części wód powierzchniowych, dla których mają być opracowane warunki 
korzystania z wód, które zostały zgrupowane w 12 zlewni.

Zgodnie z przyjętym w RZGW w Poznaniu planem w zakresie opracowywania dokumentacji 
dotyczącej warunków korzystania z wód zlewni, cały proces ma być zakończony do końca 2015 r. 
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Zgodnie z tym planem, w ramach pierwszego etapu 
opracowano dokumentacje dla 7 zlewni (materiały wyjściowe dotyczące charakterystyki zlewni, 
projekty rozporządzeń oraz ocenę oddziaływania na środowisko). Pozostałe 5 zlewni ma zaplanowane 
opracowanie takiej dokumentacji do końca 2015 r.

Stan realizacji planu, zgodny z przyjętymi założeniami.
[Dowód: akta kontroli str. 1/1-7]

2. Sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące aktualizowanie wykazów obszarów 
chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy -  Prawo wodne oraz odrębnych 
ustaw.

RZGW w Poznaniu prowadzi wykazy, w oparciu o przepisy art. 113 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne3. Z wymienionych w tych przepisach wykazów nie są prowadzone:
-  wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym,
-  wykaz obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Jednostkę, w przypadku pierwszego wykazu, wynika to 
z braku ekonomicznego znaczenia gatunków występujących w wodach, poza urządzeniami specjalnie 
do tego wyznaczonymi. Problem ten był przedmiotem prac międzyresortowych 
w latach 2012-2013, które nie przyniosły konkretnych efektów w postaci powstania wykazu.

W przypadku drugiego wykazu powodem odstąpienia jest fakt, iż niemal całe terytorium Polski należy 
do zlewiska Morza Bałtyckiego - cały obszar Polski uznano za wrażliwy na eutrofizację (Bałtyk jest 
zbiornikiem eutroficznym, a dopływające do niego ze ściekami komunalnymi związki biogenne - azot 
i fosfor - wywołują w nim zjawisko eutrofizacji). W związku z powyższym dyrektorzy RZGW nie 
sporządzają dla poszczególnych regionów wodnych w/w wykazu.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4, RZGW 
w Poznaniu prowadzi wykaz obszarów chronionych: obszary Natura 2000; parki narodowe 
i ich otuliny; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe i ich otuliny; użytki ekologiczne; obszary 
chronionego krajobrazu.

2 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010
3 Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.
4 Dz. U. 2013 r. poz. 627 z późn. zm.
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Wykaz powstał w oparciu o dane udostępnione przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dane 
te są aktualizowane z dostępnych stron internetowych GDOŚ i rdoś. W ustawie Prawo wodne nie 
zostało zdefiniowane pojęcie wykaz oraz zakres informacji, które ma obejmować. Taki stan ma wpływ 
na dowolność kształtowania zakresu informacji oraz formy, w jakiej są gromadzone dane. Ustalenia 
kontroli wskazują, że prowadzenie wykazów dla form ochrony przyrody wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody jest powielaniem informacji dostępnych na stronach internetowych GDOŚ oraz 
rdoś.

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56]

3. Prowadzenie katastru wodnego dla Regionu Wodnego Warty.

W trakcie kontroli sprawdzono stan gromadzenia danych w następujących zakresach:

1) Stan biologiczny środowiska wodnego oraz terenów zalewowych.

Stan biologiczny środowiska wodnego regionu wodnego Warty ustalany jest przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) na podstawie wyników badań monitoringowych 
prowadzonych w rzekach i jeziorach. Powyższe dane gromadzone są w katastrze w postaci źródłowej, 
umożliwiającej wykorzystanie do zadań statutowych RZGW.

Stan biologiczny środowiska wodnego określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych5. Obejmuje on następujące dane:
- skład i liczebność fitoplanktonu,
- skład i liczebność innej flory wodnej (makrofity i fitobentos),
- skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych,
- skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych6 dwa elementy (skład i liczebność makrobezkręgowców 
bentosowych, skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny) zostały czasowo nieuwzględnione 
w klasyfikacji wód ze względu na trwający proces gromadzenia i analizy danych.

W związku z powyższym, dane uzyskiwane z GIOŚ do katastru wodnego obejmują fitoplankton oraz 
florę wodną. Przepisy ustawy Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze, nie określają co oznacza 
pojęcie tereny zalewowe oraz co powinno być opracowywane w celu dokumentowania ich stanu. 
W tym zakresie w RZGW w Poznaniu nie posiada danych w katastrze wodnym.

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56]

5 Dz. U. nr 258 poz. 1549
6 Dz. U. nr 257 poz. 1545
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2) Spółki wodne.

Dane dotyczące spółek wodnych, działających na terenie RZGW w Poznaniu są prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo wodne. Dane gromadzone są w bazie 
Access.

Ustalenia kontroli wskazują, że problemem jest stan informacji dotyczący rzeczywistej ilości spółek 
wodnych. Przepisy ustawy Prawo wodne zobowiązują władze spółki wodnej do zgłoszenia faktu 
w celu wpisania do katastru wodnego w ciągu 30 dni od nabycia przez spółkę osobowości prawnej. 
Ustalenia kontroli wskazują na nieprzestrzeganie w/w obowiązku. Problem ten dotyczy 
w szczególności spółek wodnych utworzonych przed wejściem w życie w/w przepisu (tj. przed 
1 stycznia 2002 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56 ]

3) Listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 iw  art. 92 ust. 3 pkt 14 ustawy -  Prawo wodne.

Zgodnie z art. 153 ustawy Prawo wodne kataster wodny jest systemem informacyjnym 
o gospodarowaniu wodami, składającym się z dwóch działów (Dział I i Dział II). Dział II katastru 
wodnego zawiera m.in. listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo wodne. Natomiast zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 14 ustawy Prawo wodne do zadań dyrektora 
regionalnego zarządu należy w szczególności uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących 
gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych 
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 414 
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska7.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw8, art. 414 ustawy - Prawo ochrony środowiska został uchylony. Zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, dyrektor rzgw uzgadnia 
listy przedsięwzięć priorytetowych na podstawie art. 400h ust. 4 pkt. 3.

Od 2010 r. przepisy ustawy Prawo wodne nie są dostosowane do przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska, w zakresie zadań dyrektora rzgw oraz katastru wodnego, dotyczących list przedsięwzięć 
priorytetowych.

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56 ]

4) Stan uregulowania spraw własności oraz trwałego zarządu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się we władaniu RZGW w Poznaniu.

Pozytywnie należy ocenić sposób prowadzenia i aktualizowania ewidencji gruntów będących we 
władaniu RZGW w Poznaniu. Obecnie ewidencja ta prowadzona jest w formie elektronicznej bazy 
danych przy użyciu programu Excel. Dla każdej działki gruntu określono niezbędny zestaw informacji 
pozwalający na właściwe wykonywanie obowiązków zarządczych. Informacje te są na bieżąco 
aktualizowane.

[Dowód: akta kontroli str. III/1-3]

7 Dz. U. 2013 r., poz.1232 z późn. zm.
8 Dz. U. nr 215 poz. 1664
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Stan uregulowania prawnego gruntów zarządzanych przez RZGW w Poznaniu jest niewystarczający 
w stosunku do skali potrzeb w tym zakresie. Na koniec 2013 r. powierzchnia nieruchomości, które nie 
posiadały uregulowanego stanu prawnego wynosiła około 31% powierzchni ogółem 
administrowanych gruntów.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem RZGW w Poznaniu, że przyczyną tych braków są zaniedbania 
z lat ubiegłych, zbyt mała ilość środków finansowych, które jednostka może corocznie przeznaczyć na 
realizację prac w przedmiotowym zakresie oraz duża czasochłonność, wynikająca ze stopnia 
złożoności i skomplikowania poszczególnych spraw. Koszt pełnego uregulowania stanu prawnego 
gruntów oszacowano na kilka milionów złotych w wieloletniej perspektywie czasowej.

Za właściwe trzeba uznać dotychczasowe działania RZGW w Poznaniu zmierzające do uregulowania 
stanu prawnego gruntów. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, nie przynoszą one jednak znaczącej 
poprawy. Przykładowo, udział powierzchni posiadających ustanowiony trwały zarząd od roku 2010 do 
dnia kontroli wzrósł o 0,71 % (z 69,16 % do 69,87 %).

[Dowód: akta kontroli str. III/4-14]

4. Wykonywanie kontroli gospodarowania wodami.

RZGW w Poznaniu prawidłowo wdrożył regulacje wewnętrzne dotyczące zasad prowadzania kontroli 
gospodarowania wodami, które zostały opracowane przez Prezesa KZGW i zalecone do 
obowiązkowego stosowania we wszystkich rzgw od dnia 30 czerwca 2011 r. Regulacje te są zgodne 
z zapisami ustawy Prawo wodne w przedmiotowym zakresie, przejrzyście i szczegółowo określają 
procedurę postępowania kontrolnego oraz wzory wymaganej dokumentacji pokontrolnej, co służy 
podniesieniu jakości wykonywania kontroli oraz zapewnieniu jej prawidłowego przebiegu.

[Dowód: akta kontroli str. IV/l-34]

Dyrektor RZGW w Poznaniu zrealizował obowiązek wynikający z Zasad prowadzania kontroli 
gospodarowania wodami i powierzył wykonywanie tej działalności wydzielonej komórce 
organizacyjnej. Zespół kontroli gospodarowania wodami RZGW w Poznaniu prawidłowo opracował 
i wykonał roczny plan kontroli na 2013 r. Tematyka wykonywanych kontroli obejmuje problematykę 
zgodną z wymaganiami ustawy Prawo wodne. Rozmiar realizowanych zadań jest dostosowany do 
aktualnych możliwości kadrowych i finansowych jednostki w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. IY/35-58]

Zespół kontroli gospodarowania wodami RZGW w Poznaniu rzetelnie sporządza dokumentację 
wynikającą z procesu postępowania kontrolnego. Dokumentacja ta odpowiada wzorom przyjętym do 
stosowania w Zasadach prowadzania kontroli gospodarowania wodami.

[Dowód: akta kontroli str. IY/59]

Pozytywnie należy ocenić opracowanie przez Zespół kontroli gospodarowania wodami RZGW 
w Poznaniu systemu wspomagającego prowadzoną ewidencję wykonanych zadań kontrolnych oraz 
monitorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. Służą temu elektroniczne bazy danych 
stworzone przy użyciu programów Excel oraz Access. Jak wyjaśniono, w elektronicznej bazie 
obiektów kontrolowanych umieszczono wszystkie kontrolowane obiekty od 2002 r. Baza umożliwia
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łatwe wyszukiwanie obiektów, rejestrację kontroli gospodarowania wodami w poszczególnych latach 
z możliwością dowiązywania się do obiektów, w których przeprowadzono kontrolę w latach 
poprzednich, zapewnia właściwą i szybką identyfikację spraw, generowanie raportów i zestawień oraz 
dobre zarządzanie posiadaną informacją w przedmiotowym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. IW60-63]

RZGW w Poznaniu realizuje określony w ustawie Prawo wodne obowiązek współdziałania 
z organami administracji publicznej w zakresie przekazywania wyników przeprowadzonych kontroli. 
Informacje te są przekazywane w trybie art.161 ust. 2 pkt. 2 przedmiotowej ustawy.

[Dowód: akta kontroli str. IV/64-70]

5. Planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 
eksploatacje zasobów wodnych.

Zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 13 ustawy -  Prawo wodne do zadań dyrektora regionalnego zarządu 
należy w szczególności planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów 
zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych.

Na zlecenie RZGW w Poznaniu w ramach tego zadania, zostało wykonane w 2008 r. opracowanie 
Identyfikacja i charakterystyka ekosystemów zdegradowanych przez eksploatacją zasobów wodnych 
w zakresie szczególnego korzystania z wód w regionie wodnym Warty. W ocenie kontrolowanej 
jednostki jest to pełna i systematyczna ocena wpływu eksploatacji zasobów wodnych na stan 
ekosystemów, umożliwiająca rozpoznanie skali i rodzajów degradacji ekosystemów na obszarze 
regionu wodnego Warty.

RZGW w Poznaniu nie posiada planu przedsięwzięć dotyczącego odbudowy ekosystemów 
zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że RZGW 
w Poznaniu nie posiada indywidualnego samoistnego planu działań dotyczących odbudowy 
ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, ponieważ zarówno ustawa 
Prawo wodne jak i wewnętrzne ustalenia resortowe nie nakładają obowiązku posiadania takiego 
dokumentu.

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56]

6. Realizacja art. 43 ust. 2b ustawy - Prawo wodne przez dyrektora RZGW w Poznaniu.

Uzgodnienie aglomeracji przez Dyrektora RZGW w Poznaniu realizowane jest w formie pisma 
wystawionego przez organ - dyrektora rzgw. Z wyjaśnień udzielonych przez Jednostkę wynika, że 
w odniesieniu do uzgodnienia aglomeracji brak jest przepisu szczególnego, który dawałby podstawę 
do zastosowania wprost lub odpowiednio art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego9, 
natomiast w zakresie terminów załatwiania spraw jak wskazano przedmiotowe uzgodnienie jest 
dokonywane niezwłocznie.

9 Dz. U. 2013 r., poz. 267

 

 

 



W przypadku odwołania się strony od uzgodnienia, z wyjaśnień Jednostki wynika, że 
w „potencjalnych przypadkach, zakończonych brakiem pozytywnego uzgodnienia, marszałkowie 
województw mogą zwracać się do Dyrektora RZGW w Poznaniu o wyjaśnienia i dodatkowe 
uzasadnienie stanowiska dyrektora rzgw w sprawie braku uzgodnienia wyznaczenia aglomeracji".

[Dowód: akta kontroli str. 18-31; 33-56; VI/l-4]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Rozważenie potrzeby dalszego prowadzenia wykazu obszarów chronionych na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji, gdy wykaz taki prowadzony jest przez inny organ 
administracji rządowej;

2. Podjęcie działań służących uregulowaniu stanu prawnego zarządzanych nieruchomości.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Biuro Kontroli i Audytu będzie monitorować postęp realizacji 
zaleceń pokontrolnych, do czasu ich pełnego wdrożenia w Jednostce.

Do wiadomości:

Pan Mateusz Balcerowicz- z-ca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych

Wewnęuzneji 9  X Z &S to fconiioii j ćiuuyiM c^o
Dvrektor

Andrzej Zbyłut _
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Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.03.2015 r., znak: BKA-I-0941-10/7851/14/MN

Po zapoznaniu się z Wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym przeprowadzonej 
przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w dniach 20-31.10.2014 r., kontroli w zakresie realizacji zadań 
z zakresu poprawy jakości -wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia 
potrzeb ludności i gospodarki przedstawiam informację odnośnie sposobu wykorzystania 
wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń 
pokontrolnych.

Ad. 1 Rozważenie potrzeby dalszego prowadzenia wykazu obszarów chronionych na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji, gdy wykaz taki prowadzony 
jest przez inny organ administracji rządowej.

Sporządzanie, prowadzenie, weryfikacja i aktualizacja wykazu obszarów chronionych 
utworzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne oraz odrębnych przepisów 
stanowi obowiązek dyrektora RZGW określony w art. 92 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 
18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469).
Rodzaje wykazów obszarów chronionych szczegółowo określa art. 113 ust 4 ustawy 
wskazując m.in.(w pkt 6) na wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub 
gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Prowadzenie wykazu we wskazanym zakresie następuje zatem w wykonaniu obowiązku 
ustawowego.
Z uwagi na to, że ustawa Prawo wodne nie precyzuje jakie inne obszary chronione 
utworzone na podstawie odrębnych przepisów, (w tym ustawy o ochronie przyrody) mają 
być objęte prowadzonym wykazem, dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi dodatkowo 
wykaz obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 
obejmujący następujące formy: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Dane tam zawarte są weryfikowane
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i aktualizowane z ogólnodostępnych stron internetowych Głównego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.
Wobec zalecenia, dyrektor RZGW w Poznaniu rozważy do końca 2015 r. potrzebę 
i konieczność dalszego prowadzenia dodatkowego wykazu obszarów chronionych we 
wskazany wyżej zakresie biorąc pod uwagę planowaną na przełom roku 2015/2016 
reformy gospodarki wodnej i wejście w życie nowej ustawy.
Zauważamy, przy tym, że kwestia doprecyzowania zapisu projektu nowego Prawa 
wodnego w części odpowiadającej dotychczasowej regulacji art. 92 ust.3 pkt 4 była 
przedmiotem uwag zgłoszonych ze strony RZGW  w Poznaniu.
Niezależnie od powyższego należy jednak zauważyć, iż prowadzony dodatkowy wykaz 
obszarów chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody jest 
traktowany w działalności dyrektora RZGW w Poznaniu przede wszystkim jako baza 
danych wykorzystywanych do realizacji zadań ustawowych, w tym do weryfikacji wykazu 
obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie 
o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie.

Ad. 2 Podjęcie działań służących uregulowaniu stanu prawnego zarządzanych 
nieruchomości

Jak stw ierdzono w  toku  przeprow adzanej kontro li op isane działania są już 
sukcesyw nie realizow ane.
W  celu regulacji s tan u  praw nego n ieruchom ości zarządzanych  przez RZGW 
w P oznaniu  w  pierw szej kolejności zak ładane są księgi w ieczyste, a także w ystępuje się 
o w ydanie decyzji o trw ałym  zarządzie  dla działek, k tóre nie w ym agają ustalen ia  linii 
brzegu.
Linie b rzegu  usta lane są obecnie fragm entarycznie - przy okazji rozpoczynania 
inw estycji tak ich  jak M EW  lub przy zbyw aniu przez ANR nieruchom ości przyległych 
do cieków  będących w  adm in istrac ji RZGW w Poznaniu.

Do wiadomości:
Pan Mateusz Balcerowicz - z-ca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych

 




