INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA ROWÓW MELIORACYJNYCH
Niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy
melioracyjne o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a
brak ich należytego utrzymania powoduje zagrożenie powodziowe.
Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej,
utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem zadaniem
gminy wynikającym z jej prawa własności.
Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
wymienionych w art. 73 prawa wodnego, dotyczących gruntów prywatnych, nie ma możliwości
poniesienia wydatków z budżetu gminy. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych urządzeń
należy bowiem do właściciela gruntu.
Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach
nieruchomości.
Wyciąg z przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. ,
poz. 469 )
I. Prawo własności wód
Art. 10. 1. Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób
fizycznych.
Art. 12. 1. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości
gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.
Art. 14. 1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód.
II. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
Art. 21. 1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela.
1a. Utrzymywanie wód publicznych stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania:
1) wynikające z planu utrzymania wód;
2) niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona konieczność
realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub w związku z
koniecznością usunięcia skutków powodzi.
2. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących
urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub
murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału
kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Art. 22. 1. Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich
wód wewnętrznych polega także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub
konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.
1a. Utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie:
1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,
2) spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,

3) warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie
umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
4) warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
śródlądowej,
5) działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i
funkcjonalnego
- i powinno umożliwić osiągnięcie celów środowiskowych określonych w art. 38d ust. 1 i 2,
art. 38e ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1.
1b. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód
powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód
powierzchniowych;
4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz
wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich
zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających
swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b) urządzeń wodnych;
8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach
śródlądowych wód powierzchniowych.
Art. 26. Do obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych należy:
1) zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych
oraz kanałów, będących w jego władaniu;
2) dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód;
3) regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do
możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków
hydrologicznych;
4) zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;
5) współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą
eksploatację zasobów wodnych;
6) umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz
hydrogeologicznych.
III. Melioracje wodne
Art. 70. 1. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia
zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed
powodziami.
2. Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich
funkcji i parametrów.

3. Ewidencję wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek województwa; ewidencja jest udostępniana do
wglądu nieodpłatnie.
3a. 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. [13]).
4. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń melioracji wodnych,
podstawowych i szczegółowych, należy kierować się potrzebą zachowania zróżnicowanych
biocenoz polnych i łąkowych.
Art. 71. [Rodzaje urządzeń]
1. Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio do
budowli wstrzymujących erozję wodną oraz do dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego
użytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych.
Art. 72. 1. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i
są wykonywane na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych osób
prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane: ………
Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
1a) drenowania,
2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
4) ziemne stawy rybne,
4a) groble na obszarach nawadnianych,
5) systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:
1) fitomelioracji oraz agromelioracji;
2) systemów przeciwerozyjnych;
3) zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
4) zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.
Art. 74. 1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli
gruntów.

Art. 77. 1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej - do tej spółki.
2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści
przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

