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Obszary  objęte Dyrektywą  Ptasią 
oraz Dyrektywą  Siedliskową w Wielkopolsce



PRAWO WODNE

Zgodnie z Art.70 

ust.1 Prawa Wodnego: „Melioracje wodne 

polegają na regulacji stosunków wodnych 
w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnych gleby, ułatwienia jej 
uprawy oraz na ochronie użytków rolnych 
przed powodzią”. 

 ust. 2. „Urządzenia melioracji wodnych 

dzielą się na podstawowe i szczegółowe, 
w zależności od ich funkcji i parametrów”.



w

Wielkopolsce

Obszary

Natura  
2000    w

W Polsce 21 % powierzchni
obejmą obszary Natura 2000

142 obszary ochrony ptaków
817 obszarów siedliskowych



UTRZYMANIE  I UŻYTKOWANIE

 Eksploatacja urządzeń i systemów 
melioracyjnych, stanowiąca  podstawę 
melioracji wodnych, wydziela dwa podstawowe 
procesy:

 utrzymanie ( obsługiwanie) urządzeń i 
systemów , które zapewniają trwałość, 
funkcjonalną sprawność oraz niezawodność w 
długoletnim okresie eksploatacji;

 użytkowanie urządzeń i systemów 
melioracyjnych , które zapewnia pożądane 
kształtowanie obiegu wody w zlewni, energii i 
materii ( ochrona przed powodzią, wyrównanie 
odpływu poprzez retencję powierzchniową i 
gruntową, uregulowanie stosunków wodnych).



PRAWO  WODNE

 Gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi odbywa się w obszarze zlewni 
hydrologicznej, jako podstawowej 
jednostki hydrograficznej decydującej o 
gospodarowaniu  wodą, w warunkach 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym również położonych na 
obszarze tej zlewni terenów chronionych 
oraz obszarów Natura 2000.



PRAWO  WODNE

 4/.  Zgodnie z art. 21, ust. 1  „Prawa 
wodnego” do właściwego utrzymywania 
cieku i urządzeń melioracji podstawowych

zobowiązany jest Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Poznaniu w ramach zadań rządowych 
zleconych Marszałkowi Województwa, 
który  zobowiązany jest do utrzymywania 
wód.



PRAWO  WODNE

 „Utrzymanie wód publicznych stanowi obowiązek ich 
właścicieli” Właścicielem wód o których jest mowa w 
ww. artykule jest Skarb Państwa a Marszałek 
Województwa poprzez swoją jednostkę  czyli 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
wykonuje zadania właścicielskie zgodnie z art. Ustawy 
ust.1 p-kt 4. 

 Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych 
stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują: 
Marszałek Województwa, jako zadanie administracji 
rządowej wykonywane przez samorząd województwa -
w stosunku do wód dla regulacji stosunków wodnych 
na potrzeby rolnictwa , służących polepszeniu zdolności 
produkcyjnych gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz w 
stosunku do pozostałych wód niewymienionych  w p-cie 
1-3.



PRAWO  WODNE

 Art. 26 określa również, że do obowiązków 
właściciela śródlądowych wód powierzchniowych 
należy: 

 ust.1 zapewnienie utrzymania w należytym stanie 
technicznym koryt cieków naturalnych oraz 
kanałów będących w jego władaniu. 

 ust.2 dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. 
 ust.3 regulowanie stanu wód oraz przepływów w 

ciekach naturalnych stosownie do możliwości 
wynikających ze znajdujących się na nich 
urządzeń wodnych oraz warunków 
hydrologicznych. 

 ust 4. Zapewnienie swobodnego spływu wód 
powodziowych oraz lodu.



PRAWO  WODNE

 Nie wykonanie wyżej wymienionych 
obowiązków  zagrożone jest karą 
grzywny art. 193 „Prawa Wodnego”: 
Kto wbrew obowiązkowi:

 nie utrzymuje w należytym stanie 
wód lub urządzeń wodnych

– podlega karze grzywny.



ZLEWNIA  RZEKI  MOGILNICY

Rzeka Mogilnica na podstawie załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 
2002 roku w sprawie śródlądowych wód 
powierzchniowych lub ich części  (Dz. Ust. Nr 16 z 
2003 r. poz. 149) jest taką wodą wymienioną pod 
poz. 238.

 Prawo Wodne art. 22 ust. 1 określa co należy 
rozumieć pod pojęciem „utrzymanie” -
„Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych 
polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich 
dna lub brzegów oraz na konserwacji lub 
remoncie budowli regulacyjnych w celu 
zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, 
a także właściwych warunków korzystania z wody.



Obszary prawnie  chronione 
w zlewni  rzeki Mogilnicy



Brak  bieżącej  konserwacji 
cieku podstawowego



Kontrowersyjny jaz  
mający godzić strony



GOSPODARKA  WODNA W ZLEWNI

Na analizowanym terenie istniejące systemy 
drenarskie (drenowanie systematyczne) wskazują 
jednoznacznie na potrzeby odwodnienia gruntów 
nadmiernie uwilgotnionych w okresach 
wiosennych roztopów oraz intensywnych opadów.

Ponieważ nie uwzględniono żadnych wypłat i 
rekompensat dla właścicieli gruntów rolnych 
dlatego utrzymanie właściwych dla potrzeb 
rolnictwa stosunków wodnych uwarunkowanych 
wykonaniem konserwacji cieków i rowów są 
zobligowani: powołana Spółka Wodna  jak i 
Skarb Państwa.



PRACE  KONSERWACYJNE

 Zakres wykonanych prac konserwacyjnych 
obejmował wykoszenie skarp i dna cieku oraz 

odmulenie namułów  o miąższości 20 cm w 
miejscach wypłycenia cieku.

 Prace konserwacyjne na odcinku 2,5 km rzeki 
Mogielnicy objęły odcinek poza rezerwatem, 

jednak odcinek rzeki na którym w październiku 
2008 roku wykonano prace konserwacyjne 
położony jest na wyznaczonym obszarze Natura 
2000.



KWALIFIKACJA  PRAC

Z uwagi na zakres prac nie było wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
wymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzone prace swoim zakresem nie są 
wymienione w rozporządzeniu. Rzeka Mogilnica 
charakteryzuje się bardzo małymi spadkami 
podłużnymi i ma tendencje do zamulania ze względu 
na małe prędkości przepływu, powoduje to szybki 
proces zamulania i spłycenia dna rzeki. Dla 
prawidłowego funkcjonowania cieku zabieg odmulania 
wykonywany powinien być co najmniej raz na cztery 
lata a wykaszania dnia i skarp dwukrotnie w roku. Ze 
względu na ograniczone środki finansowe prace 
wykonywane są znacznie rzadziej ( w konkretnym 
przypadku raz na 10 lat).



ZAKRES  ZREALIZOWANYCH PRAC

Wykonane na cieku podstawowym -
Mogilnicy, zgodnie z umową z wykonawcą 
po wygranym przetargu prace 
obejmowały swoim zakresem tzw. roboty 
utrzymaniowe, w p-cie 22 i art. 26 
powszechnie zwane - „konserwacją”.

 Prace wykonane przez Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych w Wolsztynie zostały 
odebrane od wykonawcy w wymaganym 
umową terminie i zakresie. 



POZIOM   KONSERWACJI  CIEKÓW

 Na podstawie zebranych materiałów 
źródłowych, także własnych badań 
terenowych w zlewni rzeki Mogilnicy, 
można stwierdzić, że bezpośredni wpływ 
na występowanie w latach mokrych 
zjawisk powodziowych w tej zlewni miał 
niewystarczający poziom konserwacji 
cieku Mogilnica.



BIEŻĄCA  KONSERWACJA

 Brak bieżących zabiegów 
melioracyjnych, w tym bieżącej 
konserwacji podstawowego cieku, 
spowodował w dłuższym przedziale 
czasowym wtórne zabagnienie 
terenów rolniczo eksploatowanych.



WNIOSKI  KOŃCOWE

 Reasumując należy stwierdzić, iż 
zakres wykonanych prac 
melioracyjnych, odnoszący się do 
bieżącej konserwacji cieku 
podstawowego – Mogielnica, był 
konieczny ze względu na niedrożność 
oraz utrudniony przepływ wód i nie 
spowodował zakłócenia w gospodarce 
wodnej zlewni tego cieku. 



WNIOSKI  KOŃCOWE

 Wykonane prace melioracyjne, 
obejmujące bieżącą konserwację 
cieku podstawowego, nie są w 
żaden sposób w konflikcie z polityką 
europejską dotyczącą Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i dyrektyw 
przyrodniczych dotyczących Natury 
2000, a także zasadami Wspólnej 
Polityki Rolnej.



WNIOSKI  KOŃCOWE

 Racjonalne gospodarowanie wodą w zlewni 
powinno stanowić podstawę zrównoważonego
rozwoju terenów zarówno użytkowanych rolniczo
jak i bezpośrednio przylegających terenów 
chronionych  tj. Rezerwatu na Jeziorze 
Zgierzynieckim im. Bolesława Papi oraz 
obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Jezioro Zgierzynieckie, 
a także specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Natura 2000 Ostoja Zgierzyniecka.



GENERALNA  DYREKCJA  OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art..118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody:
prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz 
budowie wałów przeciwpowodziowych, 
a także robót melioracyjnych,odwodnień budowlanych
oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki 
wodne – na terenach o szczególnych wartościach 
przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których 
znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości 
z punktu widzenia przyrodniczego..... następuje na 
podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót.
Zgodnie z art..118 ust.2 ustawy, wydanie decyzji 
następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
o którym mowa w ustawie Prawo budowlane.



Zdefiniował pojęcie „bieżącej konserwacji” ,
przyjmując, że zgodnie z art.3 pkt 8 Prawa 
budowlanego należy rozumieć wykonywanie w 
istniejącym obiekcie budowlanym robót nie 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
ale mających na celu utrzymanie obiektu w 
dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed 
szybkim zużyciem czy zniszczeniem i dla 
Utrzymania go w celu użytkowania  w stanie 
zgodnym z przeznaczeniem.Tak więc bieżącą
konserwacją będą prace budowlane 
wykonywane na bieżąco w węższym zakresie 
niż roboty budowlane określone jako remont.

Wykładnia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie



Prace związane z bieżącą konserwacją
(utrzymaniem) cieków i urządzeń 
wodnych na terenach o szczególnych
wartościach  przyrodniczych ...........
nie wymagają uzyskania decyzji 
regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska określającego warunki 
prowadzenia przedmiotowych robót.

Wykładnia Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska :




