
UCHWAŁA NR XXXVII / 891 /17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 października 2017 roku 

 

w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                      

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Likwiduje się jednostkę budżetową Województwa Wielkopolskiego pod nazwą Wielkopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, zwaną dalej „WZMiUW”. 

 

2. Dzień rozpoczęcia likwidacji WZMiUW ustala się na 1 stycznia  2018 r. 

§ 2 

Mienie ruchome znajdujące się w zarządzie WZMiUW, które nie zostanie zbyte w toku likwidacji, 

przechodzi na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3 

Należności i zobowiązania WZMiUW poza wymienionymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 j.t.) przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Termin zakończenia likwidacji WZMiUW ustala się na 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXVII / 891 /17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 października 2017 roku  

 

w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, zwany dalej „WZMiUW”, jest 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną Uchwałą Nr VIII/34/99 z dnia 22 lutego 

1999 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wojewódzkich Zarządów 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Ostrowie, Koninie, Pile i Lesznie w jedną jednostkę 

budżetową pod nazwą Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu („WZMiUW”) został utworzony z uwagi 

na wprowadzenie reformy administracji publicznej, na skutek której powierzono zadania z zakresu 

melioracji oraz utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych samorządowi województwa.  

Obowiązująca do końca 2017 r. ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1121) określa zadania marszałka województwa w zakresie gospodarki wodnej zlecone 

z administracji rządowej. Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowa ustawa z dnia 20 lipca 

2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 j.t.) wprowadza uregulowania stanowiące                                  

o  przejściu wszystkich kompetencji marszałka województwa wynikających z tej ustawy do nowo 

tworzonego podmiotu jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które m. in. wstępuje 

w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez marszałków województw lub 

jednostki organizacyjne samorządu województwa w zakresie utrzymania wód oraz prowadzenia 

inwestycji w gospodarce wodnej. 

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo wodne, pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych realizujący zadania marszałków województw określone w przepisach uchylanego 

Prawa wodnego (co dotyczy pracowników WZMiUW)  z mocy prawa staną się pracownikami Wód 

Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich. 

Natomiast zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) likwidacja WZMiUW spowoduje wygaśnięcie trwałego zarządu 

nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


