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Główne akty prawne na podstawie których
WZMiUW w Łodzi opiera swoje działania:
1. Ustawa z dnia18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz.
469)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2014 poz.
140 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2013 poz. 627)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. 2013 poz. 1232)
5. Ustawa 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 (t. j. Dz. U.
2013 poz. 1235)
6. pozostałe (ustawy, rozporządzenia)

Główne zadania WZMiUW (1)
• utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (kanały, wały
przeciwpowodziowe, przepompownie, rolnicze zbiorniki wodne,
budowle i urządzenia piętrzące),
• utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla
potrzeb rolnictwa oraz innych wód dla których prawa właścicielskie
wykonuje właściwy Marszałek Województwa,
• utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i
Kryzysowego,
• gospodarowanie gruntami pod wodami Skarbu Państwa oraz
innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym
własność Skarbu Państwa,
• prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów,
• inicjowanie i wspomaganie procesu realizacji obiektów małej
retencji,

Główne zadania WZMiUW (2)
• przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu
melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
• uczestniczenie w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w
sprawach dot. urządzeń melioracji podstawowych i wód dla których
Marszałek Województwa wykonuje prawa właścicielskie,
• prowadzenie uzgodnień dokumentacji dot. wód dla których
Marszałek Województwa wykonuje prawa właścicielskie oraz
urządzeń melioracji wodnych.
• współpraca z jednostkami administracji publicznej, placówkami
naukowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz obszarów
wiejskich i gospodarki wodnej w zakresie prowadzonej działalności
statutowej,
• wykonywanie zadań Województwa związanych z ochroną
przeciwpowodziową

Rodzaje prac melioracyjnych:
1. Utrzymanie i konserwacja
• czynności zmierzające do utrzymania majątku Skarbu Państwa
służącego rolnictwu w należytym stanie technicznym
• utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, budowli
hydrotechnicznych, zbiorników, koryt rzek
• zadania wykonywane również na terenach cennych przyrodniczo tj.
na obszarach form ochrony przyrody w tym obszarach Natura 2000
- zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 627) a także w obrębie cieków naturalnych

2. Inwestycje
• proces wytworzenia majątku trwałego lub jego zwiększenie
• budowa nowych lub odbudowa wyeksploatowanych obiektów
hydrotechnicznych (stopni wodnych, budowli piętrzących,
zbiorników wodnych itp.)

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
• Cel i zakres prac utrzymaniowych – Art. 22 ust 1a i 1b ustawy
prawo wodne
• Zgodnie z Art. 118 ustawy o ochronie przyrody Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska należy zgłaszać prowadzenie na
obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5 i 7-9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a
także w obrębie cieków naturalnych m.in. działań wymienionych w
art. 22 ust. 1b ustawy prawo wodne

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Jakie działania należy zgłaszać RDOŚ?
• wykaszanie roślin z dna oraz brzegów
• usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie
• usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi

• usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód
naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,
• zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód
powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną,
• udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych remont lub
konserwacje stanowiących własność właściciela wody: budowli
regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli, urządzeń
wodnych,
• rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor
bobrów

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Wyjątki – Art. 118b ustawy o ochronie przyrody:
• wykaszanie i usuwanie roślin z dna oraz brzegów 15.VIII – 28. II
• drzewa i krzewy < 10 lat
• zasypywanie wyrw w brzegach i dnie < 2 lat
• usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód
• remont lub konserwacja budowli regulacyjnych stanowiących
własność właściciela wody
• działań dla których przeprowadzono wcześniej ocenę oddziaływania
na środowisko i uzgodniono realizacje z RDOŚ
• rozbiórki tam bobrowych, zasypywania nor jeśli jest wydane
zezwolenie zwalniające od zakazów (art. 56 ustawy o ochronie
przyrody)

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Sprzeciw RDOŚ jeśli:
• zgłoszenie dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach a decyzja ta nie została wydana
• prowadzenie zgłaszanych działań będzie naruszać przepisy form
ochrony przyrody
RDOŚ na podstawie art. 118 pkt 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody może:
• nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań
• jeśli prowadzenie działań może znacząco oddziaływać na obszar natura
2000 dodatkowo nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz obowiązek
przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura
2000
• dalsza procedura obejmuje przepisy zawarte w art. 97 o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Kanał Stradzewski przed robotami

Kanał Stradzewski po robotach

Kanał Południowy C przed robotami

Kanał Zbylczycki przed robotami

Kanał Południowy C po robotach

Kanał Zbylczycki po robotach

rz. Skrwa lewa przed robotami

rz. Skrwa lewa po robotach

rz. Żeglina (most drogowy) po robotach

rz. Żeglina (most drogowy) przed

rz. Swędra przed i po robotach

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Problemy:
• pogodzenie potrzeby przeprowadzenia prac utrzymaniowych na
rzekach, z interesem WZMiUW, rolników, przedstawicieli instytucji
ochrony środowiska m.in. RDOŚ, ekologów, przedstawicieli świata
nauki
• dotyczy w szczególności obszarów chronionych, głównie Natura 2000
• konieczność wyłonienia firmy, sprawującej nadzór przyrodniczy i
wykonującej raport oddziaływania na obszar Natura 2000
• procedura często znacznie wydłużona w czasie
• w konsekwencji często brak możliwości wykonania prac w roku
złożenia wniosku
Zastosowanie ekologicznej technologii tj. odpowiedni dobór maszyn,
sprzętu, technologii, zachowanie terminów, długości konserwowanych
odcinków, wpływa na wydajność robót a zatem na ekonomiczna
efektywność funkcjonowania firm wykonawczych.

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Przykład procedury odmulenia kanału leżącego na terenie obszaru
Natura 2000 (Kanał Strzegociński, pow. Poddębicki):
sierpień 2011 r.
- pismo do RDOŚ w sprawie ustalenia warunków prowadzenia robót
konserwacyjno-utrzymaniowych (odmulenie)
- w odpowiedzi RDOŚ w Łodzi nakłada:
- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar
Natura 2000
- obowiązek przedłożenia raportu oddziaływania na obszar
Natura 2000
marzec 2012 r.
- zgłoszenie dodatkowego wykoszenia skarp i hakowania dna na Kanale
Strzegocińskim

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Przykład procedury odmulenia kanału leżącego na terenie obszaru
Natura 2000 (Kanał Strzegociński, pow. Poddębicki):
grudzień 2012 r.
- sporządzenie przez zewnętrzną firmę, wyłonioną na podstawie
procedury przetargowej raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar natura 2000
- procedura przedłużona w czasie ze wg na niespójności i konieczność
poprawy sporządzonego raportu
styczeń 2013 r.
- przedłożenie RDOŚ Raportu oddziaływania na obszar natura 2000
marzec 2013 r.
- przesunięcie terminu akceptacji Raportów przez RDOŚ – nowy termin
30 kwietnia 2013 r.

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Przykład procedury odmulenia kanału leżącego na terenie obszaru
Natura 2000 (Kanał Strzegociński, pow. Poddębicki):
kwiecień 2013 r.
- ustalenie warunków prowadzenia robót na Kanale Strzegocińskim

wrzesień - listopad 2013 r.
- wykonanie części prac polegających na ścinaniu krzaków wraz z
rozdrobnieniem, wykoszeniem porostów, odcinkowym hakowaniu
listopad 2013 r.
- wniosek na czynności podlegające zwolnieniu z zakazów w stosunku
do gatunków podlegających ochronie w trybie art. 56 ustawy o
ochronie przyrody – piskorz

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Przykład procedury odmulenia kanału leżącego na terenie obszaru
Natura 2000 (Kanał Strzegociński, pow. Poddębicki):
Prace utrzymaniowe (odmuleniowe) na Kanale Strzegocińskim ujęte
w planie na rok 2014 (możliwy termin po 15 sierpnia)

Marzec, kwiecień 2014 r.
- zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia szkodą w stosunku do
gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000
(R. Włodarczyk – UŁ Łódź).
- wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wydanych przez RDOŚ
(Komitet Ochrony Orłów)
- zgłaszający stwierdzili, że prace utrzymaniowe mogą mieć wpływ na
gatunki nie ujęte w decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót
m.in. na gatunki ptaków związane z najbliższym otoczeniem kanału.

Rodzaje prac melioracyjnych:
Utrzymanie i konserwacja
Przykład procedury odmulenia kanału leżącego na terenie obszaru
Natura 2000 (Kanał Strzegociński, pow. Poddębicki):
lipiec - listopad 2014 r
- nadzór przyrodniczy prac utrzymaniowych

wrzesień - listopad 2014 r
- prace utrzymaniowe
listopad 2014 r
- decyzja RDOŚ odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie
przyjęcia zgłoszeń dot. zagrożenia szkodą w środowisku.
grudzień 2014 r
- odbiór zadania dotyczącego nadzoru przyrodniczego,

Rodzaje prac melioracyjnych:
wycinka drzew
• zgodnie z art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody WZMiUW
występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z
wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów.

Rodzaje prac melioracyjnych:
wycinka drzew
• Przed przystąpieniem do wycinki planowane prace muszą być
zgłoszone zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody do RDOŚ. –
jeśli wiek drzew > 10 lat
• Organ właściwy do wydania zezwolenia (wójt, burmistrz, prezydent)
jest zobowiązany Art. 83 pkt 2c ustawy o ochronie przyrody do
oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków
chronionych
• Zgodnie z Art. 83 pkt. ustawy o ochronie przyrody wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew na obszarach chronionego
krajobrazu, parku narodowego, rezerwatu wymaga zgody RDOŚ

Rodzaje prac melioracyjnych:
wycinka drzew
• Czy w związku z tym jeśli planuje się wycinkę na innych obszarach niż
wymienione, to RDOŚ nie może wydać sprzeciwu?
• Czy w związku z tym zasadne jest zgłaszanie wycinki drzew i krzewów
do RDOŚ jeśli zgłoszenie to dokonywane jest już po uzyskaniu
właściwego zezwolenia?
• Co jeśli RDOŚ jednak stwierdzi występowanie gatunków
chronionych?
• Czy organ wydający decyzję na wycinkę nie powinien zgłaszać tego
faktu do RDOŚ a nie WZMiUW?

• Czy nie ma konfliktu kompetencji?

Rodzaje prac melioracyjnych:
bobry
• W roku 2015 (stan na 20 maj 2015) wydanych zostało już 29 decyzji
zwalniających z zakazów w stosunku do gatunków podlegających
ochronie na blisko 370 km rzek woj. Łódzkiego.
• Populacja bobra europejskiego jest stabilna
• Czy w związku z tym nie warto byłoby pomyśleć nad wydaniem
zezwolenia na redukcję populacji tego gatunku, w szczególności na
obszarach jego największego zagęszczenia?

• Część województw już
prowadzi takie działania
• Potrzeba pogodzenia dobra
rolników, aspektów
ekonomicznych, zachowania
stabilnej populacji bobra

rz. Rakówka

rz. Giełzówka

rz. Potok Jasion

rz. Ciek Topolice

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Inwestycja melioracyjna – proces polegający na przygotowaniu,
zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych, budowli
hydrotechnicznych, robót budowlanych oraz przekazaniu ich do
użytkowania.

Zbiornik wodny Smardzew – zapora czołowa

Jaz Góra Bałdrzychowska

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Inwestycje prowadzone przez WZMiUW, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczają się do
rodzaju inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko.
• Wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania
na środowisko lub
• Procedura ta przeprowadzana jest na wniosek właściwego organu
• Na podstawie: Ustawa 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 (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235)

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne decyzje i
pozwolenia:
1. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
• WZMiUW składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
• Organ prowadzący ustala potrzebę przeprowadzenia takiej oceny
• Może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko lub nie
• WZMiUW przedkłada raport o oddziaływaniu na środowisko

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne decyzje i
pozwolenia:
2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach c.d.
• Uzgodnienie właściwego organu z RDOŚ oraz inspektorem
sanitarnym, zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu
• wydanie przez wójta burmistrza lub prezydenta decyzji, podanie do
publicznej wiadomości

• jeśli obszar inwestycji leży na terenie obszaru Natura 2000 może
zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000 (przeprowadza się go w ramach
postępowania o wydanie decyzji środowiskowej)

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne decyzje i
pozwolenia:
3. zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
• procedura jak przy pracach utrzymaniowych

4. pozwolenie wodnoprawne
• pozwolenie wydaje starosta, w szczególnych okolicznościach marszałek
• WZMiUW jest stroną w postępowaniu
• Prawo wodne nakłada obowiązek przy projektowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju, zachowania dobrego stanu wód (RDW), a
przy projektowaniu budowli piętrzących należy uwzględnić
umożliwienie migracji ryb (art. 64 ustawy prawo wodne)
5. decyzja o warunkach prowadzenia robót zmieniających stosunki
wodne na obszarach cennych przyrodniczo

Rodzaje prac melioracyjnych:
Inwestycje
Etapy postępowania dotyczące przygotowania i realizacji przedsięwzięcia
z zakresu retencjonowania wody:
Etap I
- opracowanie studialne, konsultacje formalno-prawne oraz społeczne,
wybór wariantu
Etap II
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzenych dla wybranych
wariantów, procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych
Etap III
- opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej,
operatu zmian gruntowych; powtórne ocena oddziaływania na
środowisko (jeśli będzie stanowić część postępowania w spr. wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę); uzyskanie wymaganych uzgodnień
formalno-prawnych oraz decyzji
Etap IV
- realizacja i przekazanie obiektu do użytkowania

Jaz piętrzący na rzece Bełdówce w km 0727.

Przepławka przy jazie dla ryb na rzece Bełdówce

Budowa jazu piętrzącego dla zbiornika wodnego Góra Bałdrzychowska

Jaz Góra Bałdrzychowska

Budowla piętrząca zbiornika „Próba” na rzece Żeglina

Ramowa Dyrektywa Wodna
• dokument z dnia 23 października 2000 r.
• ustala ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
• zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego
wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju. Tzn:
 zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludzi, rolnictwa,
przemysłu z jednoczesną promocją zrównoważonego korzystania
z zasobów wodnych
 ochrony wód i ekosystemów wodnych znajdujących się w
dobrym stanie ekologicznym
 poprawy jakości wód zdegradowanych
 zmniejszenia skutków powodzi i suszy

Ramowa Dyrektywa Wodna
Cel:
• osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód do 2015 r.
• w szczególnych przypadkach, po przedstawieniu racjonalnych
powodów termin ten może zostać wydłużony do 2021 lub 2027 r.

Dobry stan ekologiczny:
• konieczne jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego a także
chemicznego wód w celu ochrony zdrowia ludzi, zasobów wody a
także ochrony ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej.
• definicja stanu ekologicznego uwzględnia: różnorodność flory i
fauny, dostępność składników odżywczych, parametry fizykochemiczne a także parametry hydromorfologiczne takie jak:
przepływ wody, głębokość, budowa koryt rzecznych
• 5 kategorii: b. dobry, dobry, umiarkowany, zły, b. zły

Ramowa Dyrektywa Wodna
Zapisy RDW wymagają podziału Polski na obszary dorzeczy. Dla potrzeb
osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego opracowywane są plany
gospodarowania wodami oraz programy wodno-środowiskowe.
Udział społeczeństwa
- zgodnie z RDW państwa członkowskie muszą prowadzić konsultacje
publiczne z zainteresowanymi stronami aby określić problemy,
rozwiązania i koszty, które należy uwzględnić w planach
gospodarowania dorzeczami. (półroczne konsultacje z wersjami
roboczymi a następnie co 6 lat wraz z aktualizacją planów)

Ramowa Dyrektywa Wodna
Dyrektywa jest wdrażana w ramach 6 letnich cykli. Pierwszy przypadł
na lata 2009 – 2015
• zdefiniowanie obszarów dorzeczy
• wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną

• analiza gospodarcza i środowiskowa
• uruchomienie sieci monitorowania wody
• plany gospodarowania wodami w dorzeczach (2009)

Ramowa Dyrektywa Wodna
Transpozycja prawa, nowe prawo wodne:
• wdrożenie zapisów RDW
• uporządkowanie kompetencji utrzymaniowych i inwestycyjnych
poprzez jednoznaczne przypisanie rzek do konkretnych
gospodarzy. Rzeki duże, o znaczeniu ogólnokrajowym, pełniące rolę
dróg wodnych, rzeki graniczne będą utrzymywane odpowiednio
przez zarządy dorzeczy Odry i Wisły. Rzeki pozostałe, mniejsze o
znaczeniu regionalnym lub lokalnym będą przypisane marszałkom
województw, w imieniu których ich utrzymaniem zajmować się będą
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Podsumowanie RDW:
- wodę wykorzystuje się w wielu różnych aspektach gospodarki
- każde z działań powinno być objęte właściwym przepisom
- ważne jest powiązanie potrzeb człowieka oraz aspektów ochrony
przyrody i środowiska
- potrzebna jest właściwa współpraca organów właściwych w danym
sektorze

Dyrektywa powodziowa
• dyrektywa w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
• weszła w życie w listopadzie 2007 r.
• stanowi uzupełnienie wcześniejszego prawodawstwa
wspólnotowego w zakresie gospodarowania wodami (RDW
pominęła m.in. kwestię powodzi)
• jest równorzędna z RDW
• zawiera ujednolicone zasady i działania mających na celu
zapobieganie, ochronę oraz zminimalizowanie skutków powodzi.

Dyrektywa powodziowa
Cele dyrektywy:
• ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie następstw
powodzi w krajach UE
• właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym, ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia
ludzi, środowiska, gospodarki
Sporządzono:
A) wstępną ocenę ryzyka powodziowego
B) mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

W trakcie:
C) tworzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym
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