
UCHWAŁA Nr VI/49/ 2015 

RADY GMINY PACYNA 

z dnia 21 września 2015r. 

w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz . U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy 

Pacyna uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Rada Gminy Pacyna popiera Apel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne, w tym w 

szczególności zapisów dotyczących : 

1.  Przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych jako zadania własne oraz zadań z zakresu 

wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane. 

2. Ograniczania kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego 

przekazując kompetencje organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. 

3. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie gruntów 

zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w 

zbiory danych przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej państwa. 

4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego 

dotyczących zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego bez 

uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też zagwarantowania 

odszkodowań dla właścicieli  nieruchomości . 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 



 

U z a s a d n i e n i e  

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Wójtów z 

prośbą o poparcie apelu dotyczącego odrzucenia zapisów projektu ustawy 

Prawo wodne. Wśród spraw regulowanych niniejszą ustawą jest odebranie 

kompetencji starostom w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi i 

przekazanie im wójtom jako zadanie własne, zwiększenie zakresu zadań gminy 

o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i 

utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Zakłada się, że 

gminy będą wykonywały te zadania jako własne, a środki finansowe na ich 

realizację pochodzić będą z obowiązkowych opłat ponoszonych przez 

właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. Zakłada się także przekazanie gminom kompetencji 

związanych z wykonywaniem i utrzymywaniem rowów odwadniających tereny 

zurbanizowane. Ponadto regulacja znacznie ogranicza kompetencje gmin 

czyniąc z organów gospodarki wodnej organy planowania przestrzennego, co 

jest niezgodne zarówno z przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, ale także może zostać ocenione jako 

niezgodne z Konstytucją RP. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 

nie leżą na gruntach gminnych lecz w większości na gruntach prywatnych 

właścicieli. Zadania z zakresu ewidencji gruntów prowadzą powiaty. Z tego 

powodu proponuje się pozostawić nadzór nad spółkami wodnymi bez zmian, 

a zadania melioracji szczegółowych spółkom wodnym, gdyż cieki wodne nie 

kończą się na granicach gmin lecz mają zasięg co najmniej powiatowy. 

Ponadto ustawa nie odnosi się do kwestii przekazania zadań marszałka 

województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych, ani urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych, które są ujęte w zbiory danych 

przestrzennych objętych systemem teleinformatycznym bazy danych 

infrastruktury informacji przestrzennej. Przekazanie tej bazy do prowadzenia 

gminom skutkować będzie koniecznością zakupu odpowiedniej generacji 

sprzętu, zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz środków finansowych. 

Ustawa nie określa także skutków finansowych tych wdrożeń . Konsekwencją 

wejścia w życie ustawy będzie konieczność zmiany studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy dla terenów 

objętych ryzykiem powodziowym . Ustawa nie przewiduje także środków na 

odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które sektor publiczny będzie 

zobowiązany wypłacić. 


