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Uchwała Nr LI/1149/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f. ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2018 poz. 913 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje. 

 

§1 

W uchwale nr XXXVII/891/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 roku 

w sprawę likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zmienia się  

§ 4, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 Termin zakończenia likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Poznaniu ustala się na 30 września 2019 roku.” 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

Do uchwały nr LI/1149/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu 

 

Zmiana terminu likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest 

uzasadniona kontynuacją prowadzonych spraw oraz prowadzeniem spraw wynikających z ostatniej 

zmiany ustawy Prawo wodne dokonanej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. a opublikowaną w dniu 

05.09.2018 r. Dodatkowo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w skali całego kraju nie jest 

zainteresowane przejmowaniem obiektów które służą wyłącznie do celów rolniczych zgodnie z art. 197 

ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).  

Wszystkie podejmowane czynności dokonywane są w oparciu o dokumentację wytworzoną i znajdującą 

się w zasobach WZMiUW w Poznaniu w likwidacji. 

Po wydłużeniu terminu likwidacji możliwe będzie prowadzenie przez WZMiUW w Poznaniu 

następujących zadań: 

 dalsze przekazywanie dokumentacji Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie,   

w formie protokołów zdawczo – odbiorczych dotyczących przejęcia przez Wody Polskie 

reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa  

w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości, o których mowa w art. 

528 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

 kontynuowanie spraw wynikających z wydanych pozwoleń wodnoprawnych i decyzji 

środowiskowych (łącznie około 2000 szt.), polegające na wyrażaniu zgody na przeniesienie 

pozwoleń i decyzji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie  

z art. 411a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

zgodnie z ustawą Prawo wodne nie jest następcą prawnym zarządów melioracji i nie przejęło  

z mocy prawa kompetencji zarządów melioracji na rzecz których były wydane 

pozwolenia/decyzje, 

 wygaszanie kilkunastu tysięcy trwałych zarządów ustanowionych na rzecz Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego na gruntach należących do Skarbu Państwa  

i przygotowanie wniosków oraz niezbędnych materiałów do decyzji właściwego Starosty,  

o których mowa w art. 531 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), 

 udzielanie wyjaśnień w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych dotyczących gruntów 

Skarbu Państwa, zainicjowanych przez WZMiUW w Poznaniu w imieniu Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa, 

 przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży majątku Województwa Wielkopolskiego 

pozostającego w administracji WZMiUW w Poznaniu w likwidacji, 

 administrowanie budynkami będącymi własnością Województwa Wielkopolskiego (budynek 

administracyjny przy ul. Piekary 17 w Poznaniu i inne), 

 zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umów po zakończeniu okresów gwarancji, 

uczestnictwo w przeglądach pogwarancyjnych w tym obiektów współfinansowanych  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2014,  
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 likwidacja zbędnych dokumentacji technicznych z archiwum WZMiUW znajdujących się  

w siedzibie WZMiUW w Poznaniu, 4 Rejonowych Oddziałach WZMiUW w Koninie, Lesznie, 

Ostrowie Wielkopolskim, Pile oraz w Inspektoratach znajdujących się na terenie Województwa 

Wielkopolskiego nie przejętych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

 nadzorowanie archiwizacji dokumentacji i trwałości projektów współfinansowanych  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego m.in. projektów  

np.: Budowa zbiornika Jutrosin wykonanego w 2011 roku (termin archiwizacji dokumentacji 

księgowej do 31.12.2020 r.) , Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego 

wykonane w 2018 r. (termin archiwizacji dokumentacji księgowej do 31.12.2025 r.), 

 

Podsumowując należy zaznaczyć, iż przedłużenie likwidacji nie wpłynie negatywnie na bieżącą pracę 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Należy nadmienić, że prowadzenie powyższych spraw przez dotychczasową jednostkę  

tj. WZMiUW w Poznaniu w likwidacji wpłynie na usprawnienie procesu przekazywania, sprzedaż bądź 

dzierżawę majątku Województwa Wielkopolskiego, a także załatwianie ww. spraw merytorycznych. 

Ponadto, do chwili obecnej sporna jest sprawa co do przejmowania przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie obiektów, które służą wyłącznie do celów rolniczych zgodnie z art. 197 ust 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). Na potwierdzenie czego 

RZGW w Bydgoszczy pismem z dnia 5 lipca 2018 r. wystąpił do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

o interpretację przepisów art. 528 Ustawy Prawo wodne, dotyczących przejmowania nieruchomości. Do 

dnia dzisiejszego brak stanowiska Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w powyższej sprawie, które 

ukierunkowałoby postępowanie przez wszystkie likwidowane zarządy melioracji. 

Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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