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KOMUNIKAT

Dyrektor Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Szczecinie
zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)
informuje o obowiqzku utrzymania urzijdzeri melioracji wodnych.
W zwiazku z wejsciem w zycie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), oraz okreslonej
w przepisach art. 206 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. a w/w ustawy kompetencji
dyrektora regionalnego zarza_du gospodarki wodnej, jako wlasciwego organu Wod
Polskich do ustalenia, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzysci
przez wlascicieli gruntow, szczegolowych zakresow i terminow wykonywania
obowi^zku utrzymywania urz^dzen melioracji wodnych informuj^, ze zgodnie
z przepisem art. 205 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urzqdzen melioracji
wodnych nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntow, a jezeli urz^dzenia
te sij obj^te dzialalnosci^ spolki wodnej dzialaj^cej na terenie gminy lub
zwisjzku spolek wodnych, w ktorym jest zrzeszona spolka wodna dzialaj^ca
na terenie gminy - do tej spolki lub tego zwijjzku spolek wodnych.
Z uwagi na powyzsze przypominarn o koniecznosci corocznej konserwacji
urz^dzen melioracyjnych, w szczegolnosci rowow i ruroci^gow drenarskich,
w zakresie wykaszania i wygrabiania skarp rowow, odmulania dna koryt rowow,
utrzymywania droznosci wylotow ruroci^gow drenarskich, oczyszczania
osadnikow studni drenarskich zlokalizowanych na trasie ruroci^gow
melioracyjnych. Prace konserwacyjne prowadzone powinny bye kazdego roku,
jesieni^ oraz wiosn^ w celu umozliwienia odplywu wod opadowych i roztopowych
oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roslmnosci porastaj^cej koryta
urz^dzen.

Przypominam jednoczesnie, ze utrzymanie urzadzen melioracji wodnych
szczegoiowych nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntow, pozostaj^cych
w zasi^gu korzystnego oddziarywania tych urzadzen. Obszary korzystnego
oddzialywania urzadzen melioracyjnych uwidocznione s^ w ewidencji urzadzen
melioracyjnych., prowadzonej przez wlasciwe miejscowo zarzady zlewni w celu
zapewnienia dostejm do informacji o urz^dzeniach melioracji wodnych oraz
0 zmeliorowanych gruntach, zgodnie z przepisem art. 196 ust. 1 oraz art. 240 ust. 4
pkt 15 ustawy Prawo wodne. Informuj^ rowniez, ze udostejmianie do wgladu
danych z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, prowadzonego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
zawieraj^cego m.in. informacje o urz^dzeniach melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntowjestnieodplatne. Wyszukiwanie informacji, sporz^dzanie
kopii dokumentow oraz ich przesylanie odbywa si? na podstawie przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.
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