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KOMUNIKAT

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r., póz. 1566 ze zm.)
informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

W związku z wejściem w życie w dniu l stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. póz. 1566 ze zm.), oraz określonej

w przepisach art 206 oraz art. 240 ust. 3 pkt l lit. a w/w ustawy kompetencji
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jako właściwego organu Wód
Polskich do ustalenia, w drodze decyzji, proporcjonahiie do odnoszonych korzyści
przez właścicieli gruntów, szczegółowych zakresów i terminów wykonywania
obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych informuję, że zgodnie
z przepisem art. 205 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji

wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia
te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub
związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca
na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
Z uwagi na powyższe przypominam o konieczności corocznej konserwacji

urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich,
w zakresie wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów,
utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich, oczyszczania

osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów
melioracyjnych. Prace konserwacyjne prowadzone powinny być każdego roku,

jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych
oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta
urządzeń.

im lednocześme, że utrzymanie urządzeń melioracn wo(

szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, pozostających
w zasięgu korzystnego oddziaływania tych urządzeń. Obszary korzystnego
oddziaływania urządzeń melioracyjnych uwidocznione są w ewidencji urządzeń
melioracyjnych, prowadzonej przez właściwe miejscowo zarządy zlewni w celu

zapewnienia dostępu do informacji o urządzeniach melioracji wodnych oraz
o zmeliorowanych gruntach, zgodnie z przepisem art. 196 ust. l oraz art. 240 ust. 4

pkt 15 ustawy Prawo wodne. Informuję również, że udostępnianie do wglądu
danych z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, prowadzonego przez

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
zawierającego m.in. informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz

zmeliorowanych gruntów jest nieodpłatne. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie
kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
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