Uchwała Nr XX/546/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Polskiego Klubu Ekologicznego - Wielkopolska na wykonywanie zadań
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad Wielkopolskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Na podstawie art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.1)) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się za bezzasadną skargę Polskiego Klubu Ekologicznego - Wielkopolska na działalność Zarządu
Województwa Wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu – w związku z brakiem poinformowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Poznaniu o uszkodzeniu tamy bobrowej na rzece Michałówce jesienią 2015 r. na odcinku przebiegającym
przez terytorium Miasta Poznania – z przyczyn określonych szczegółowo w uzasadnieniu uchwały.
§2
Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi powierza się
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/546/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.
W dniu 13 czerwca 2016 r. na ręce Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wpłynęła
skarga Polskiego Klubu Ekologicznego – Wielkopolska (z dnia 10 czerwca 2016 r.), w której skarżący
podnoszą zarzut nienależytego wykonywania zadań przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w zakresie nadzoru nad Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Zarzuty skarżących dotyczą braku zawarcia w pisemnej informacji, składanej corocznie RDOŚ w Poznaniu
przez WZMiUW – zgodnie z zapisami §4 ust. 1 Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do
bobra europejskiego (Castor fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 432) - wzmianki o uszkodzeniu przy
użyciu narzędzia niebezpiecznego dla środowiska (stalowej kotwicy wleczonej przez ciągnik) tamy bobrowej
na rzece Michałówce jesienią 2015 r. w rejonie działki 64 do działki 60/1 obręb 0009 miasto Poznań.
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.:
Dz. U. z 2016 poz. 486) kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
jest zadaniem zarządu województwa. Tym samym powyższą skargę należy uznać za skargę na nienależyte
wykonywanie zadań w ww. zakresie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skarga Polskiego Klubu Ekologicznego - Wielkopolska
jest bezzasadna, z następujących względów:
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w dniach 15 sierpnia 2015 r. – 15
września 2015 r. realizował na rzece Michałówce prace obejmujące wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz
hakowanie dna na odcinku od drogi ekspresowej S11 aż do odcinka źródłowego w Zalasewie (gmina
Swarzędz). Zgodnie z art. 118b pkt 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U.
z 2015 poz. 1651 z późn. zm) przepisów art. 118 i 118a nie stosuje się do działań w zakresie wykaszania roślin
z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od 15 sierpnia do końca lutego.
W związku z powyższym prace te nie kwalifikowały się do zgłoszenia na podstawie art. 118 ust. 1 ww.
ustawy. Przedmiotowe prace wynikały z obowiązku właścicieli wody do utrzymania cieków naturalnych (w
tym rzeki Michałówki) nałożonego ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.) i nie wymagały decyzji administracyjnej.
Polski Klub Ekologiczny – Wielkopolska zwrócił się do RDOŚ w Poznaniu o wszczęcie postępowania w
sprawie naruszenia przez WZMiUW w Poznaniu w toku prowadzonych prac profilu podłużnego rzeki
Michałówki. W związku z powyższym RDOŚ w Poznaniu pismem znak WPN-I.510.1.2016.JD.2 z 15 marca
2016 r. zwrócił się do WZMiUW w Poznaniu o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów.
W odpowiedzi WMZiUW w Poznaniu poinformował, iż w trakcie robót utrzymaniowych na rzece Michałówce
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nie usuwano tam bobrowych, tym samym wzmianka o usunięciu tamy bobrowej nie mogła pojawić się
w rocznej pisemnej informacji przekazywanej RDOŚ w Poznaniu. Ponadto WZMiUW w Poznaniu wyjaśnił,
iż nie posiada informacji o uszkodzeniu tamy bobrowej we wskazanym miejscu jesienią 2015 r. przy użyciu
stalowej kotwicy wleczonej przez ciągnik. W konsekwencji ww. wyjaśnień RDOŚ w Poznaniu nie dopatrzył
się naruszenia przepisów o ochronie przyrody i stwierdził, że nie zachodzą przesłanki do wszczęcia
postępowania w tej sprawie.
Sejmik uznając skargę Polskiego Klubu Ekologicznego – Wielkopolska z dnia 10 czerwca 2016 r. za
bezzasadną, wziął pod uwagę stan faktyczny i prawny. Mając na względzie powyższe ustalenia Sejmik
stwierdził, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz podległa mu wojewódzka samorządowa jednostka
organizacyjna – Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu bez zaniedbań wykonywali
powierzone im zadania, realizowali swoje uprawnienia zgodnie z prawem oraz dołożyli wszelkich starań w celu
wyjaśnienia stawianych przez skarżącego zarzutów.
Wobec powyższego postanawia się jak w treści § 1 uchwały.
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