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Uprzejmie informuję, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 czerwca br. 

wpłynęło wystąpienie dotycząca przepisów ustawy Prawo wodne.

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie nadesłanej korespondencji i udzielenie 

odpowiedzi autorce.
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Pani Premier.

Pragniemy Panią powiadomić, że w dniu 5 maja 2014 r. 446 osób zdesperowanych z powodu 

istniejących zagrożeń powodziowych w kraju, w tym zagrożeń po praskiej stronie Warszawy, 

złożyło petycję na ręce Pana Premiera Donalda Tuska, którą załączamy do niniejszej petycji. 

Jesteśmy częściowo ukontentowani, że podjęte przez nas działania znalazły zrozumienie u 

władz decyzyjnych, co miało odzew w udzielonej szczegółowej odpowiedzi przez 

Ministerstwo Środowiska (pismo z dnia 11 sierpnia 2014 r. DZV-ll-52-36 132990/14 KB w 

zakresie kompetencji tego Ministerstwa - w załączeniu ).

Jednocześnie Ministerstwo Środowiska odsyła do podmiotów kompetentnych odnośnie art. 

12 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.): „wody 

stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią 

własność właściciela tej nieruchomości". Za utrzymanie wód zgodnie z ww. ustawą odpowiada 

ich właściciel. W związku z powyższym nałożenie na właścicieli gruntów oraz spółki wodne 

obowiązku konserwacji rowów melioracyjnych wynika już z ustawy Prawo wodne.

W myśl tej ustawy utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych m.in. rowów 

melioracyjnych należy do właścicieli gruntów, na których są one usytuowane, a gdy 

urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej -  do tej spółki. Jeśli obowiązek ten nie jest
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wykonywany -  wówczas na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne, organ właściwy 

do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 

odnoszących korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy wykonania 

przez tych właścicieli obowiązku utrzymania tych urządzeń melioracji szczegółowych. 

Stosownie do art. 140 tej ustawy organem tym jest starosta właściwy miejscowo, 

wykonujący to zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Natomiast w stosunku 

do związku spółek wodnych zgodnie z art. 164 ust. 9 ww. ustawy stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki w stosunku do związków 

spółek wodnych wykonuje marszałek województwa.

Zgodnie z art. 178 ustawy Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych 

sprawuje starosta, natomiast założenie spółki wodnej następuje przez porozumienie osób 

fizycznych (co najmniej 3) lub prawnych i jest czynnością dobrowolną (art. 165 tej ustawy). 

Spółki wodne korzystają z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na ich działalność 

statutową.

Jak już wspomniano wyżej sprawa niedostatecznego utrzymania urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych (w tym rowów) dotyczy starostów, którzy mogą w drodze decyzji 

ustalić proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów szczegółowe 

zakresy i terminy ich wykonywania. Z tego wynika, że czynność ta jest fakultatywna -  

(dobrowolna), a nie obligatoryjna (nakładająca obowiązek) i właśnie tu pojawia się luka 

prawna „mogą nie muszą". Problem ten szczegółowo wyjaśnia Marszałek Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego (pismo z dnia 22 stycznia 2016 r. OW-1.730,1.2016, które 

załączamy do niniejszej petycji).

Jak komunikuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w piśmie z dnia 11 stycznia 

2016 r. TW.ZW.730.11.2016 sprawa istniejącej luki prawnej przynosi szkody we właściwej 

gospodarce zasobami wodnymi, w tym działaniami przeciwpowodziowymi.
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Ostatnio żywioł wymyka się spod kontroli, o czym świadczą zdarzenia sprzed paru dni, które 

wystąpiły w południowej części Niemiec i krajach ościennych, skutkujące śmiercią ludzi i 

degradacją dużych obszarów terenu zabudowanego.

Usilnie prosimy o kontynuowanie i wspieranie naszych działań bowiem jest to istniejące 

zagrożenie dla dużej części naszego społeczeństwa, a nawet mieszkańców innych krajów UE. 

W związku z powyższym prosimy Panią Premier o nadanie powyższej sprawie priorytetu 

i kontynuację działań w zakresie właściwych rozwiązań prawnych, mających na celu 

stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom terenów zagrożonych 

powodziami w całym kraju.

Załączniki: /\S

Przedstawiciel mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy

Do wiadomości:

1. Pan Jan Szyszko Minister Środowiska,

2. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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