
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

 

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.  

z 2020 r. poz. 310) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do 

zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki 

wodnej – do tej spółki.  

 

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z art. 195 w/w ustawy, m.in. regulują 

stosunki wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy. Do 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z art. 197 ust. 1 wspomnianej ustawy 

zalicza się m.in. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, 

rurociągi o średnicy poniżej 0,6m (jeżeli służą celom j.w.). 

 

Zainteresowani właściciele gruntów, to właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji 

wodnych szczegółowych wywierają korzystny wpływ określony zgodnie z rozporządzeniem,                     

o którym mowa w art. 199 ust. 2 ustawy Prawo wodne, a więc odnoszący korzyści z ich 

funkcjonowania. 

 

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie ze sztuką i praktyką 

melioracyjną polega przede wszystkim na odmulaniu i usuwaniu zanieczyszczeń utrudniających 

odpływ wody, wykaszaniu roślinności, wycinaniu drzew i krzewów  

(po wcześniejszym uzyskaniu stosownego zezwolenia w tym zakresie) oraz naprawie umocnień 

skarp rowów i innych budowli. 

 

Jeżeli obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie jest wykonywany, 

to zgodnie z art. 206 ustawy Prawo wodne, organ właściwy do wydania pozwolenia 

wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści 

przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania. 

 

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z powyższej decyzji będzie                             

on egzekwowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1427). Przywołany akt 

prawny przewiduje m.in. możliwość nałożenia, na osobę uchylającą się od obowiązku 

wynikającego z powyższej decyzji, kary grzywny, a w przypadku dalszego niewykonywania tego 

obowiązku tzw. wykonanie zastępcze. Polega ono na wynajęciu przez Starostę firmy, która 

wykona konserwację urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na koszt osoby, na którą 

decyzja była wydana. 

 


