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I. Wprowadzenie

1. Bardzo wiele szkód powstałych w wyniku powodzi i podtopień na terenie województwa
małopolskiego spowodowanych jest źle działającą siecią odwadniającą 1 . Wiele rowów
i urządzeń melioracyjnych jest zaniedbanych, pozbawionych okresowej konserwacji
i w efekcie zarośniętych lub zanieczyszczonych odpadami. Nagminne jest zasypywanie
fragmentów rowów przy budowie przejazdów do pojedynczych posesji lub budowanie
przepustów rurowych o zbyt małej średnicy. Wielu mieszkańców nie rozumie zagrożenia,
jakie stwarzają sobie, blokując przepływ w rowach i kanałach odwadniających.
2. Stan zaniedbań obiektów i urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie
województwa małopolskiego potwierdzają również dane statystyczne pozyskane
z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, które wyraźnie wskazują na
tendencję zwiększania się w województwie w latach 2009 - 2011 powierzchni użytków
rolnych, z urządzeniami melioracji wodnej wymagającymi odbudowy lub modernizacji
(załącznik nr 1), co negatywnie koresponduje z faktem zmniejszania się obszaru objętego
melioracją szczegółową i ilością środków przeznaczanych na jej utrzymanie (załączniki
nr 2 i 3).
3. Mając na uwadze powyższe fakty, z inicjatywy Wojewody Małopolskiego w dniach 10 –
25 kwietnia 2012 r. dokonano sprawdzenia stanu faktycznego fragmentów melioracji
wodnej szczegółowej w wybranych gminach województwa małopolskiego, w których
wystąpiły relatywnie najwyższe szkody w wyniku powodzi i podtopień w latach 2009 –
2010 (załącznik nr 4).
4. Przegląd został zorganizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy pomocy Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, z udziałem przedstawicieli starostw, urzędów

1

art. 73. ustawy Prawo wodne - do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: rowy
wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej
0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach
nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

3

gminnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie melioracji wodnej
szczegółowej (spółek wodnych).
5. Przeglądem objęto niektóre obiekty melioracji wodnej szczegółowej w 19 gminach
(na terenie

10 powiatów),

tj.

w

około

10%

wszystkich

gmin

województwa

małopolskiego.
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II. Podstawa wyboru gmin do przeglądu

Podstawę wyboru gmin do przeglądu stanowiły:
1. Wykaz gmin województwa małopolskiego poszkodowanych w wyniku działania
powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów, które miały
miejsce w 2008 r., 2009 r. i 2010 r. - ujętych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r.
2. Zestawienia

zweryfikowanych strat powodziowych w 2009 i 2010 r. na terenie

województwa małopolskiego (opracowane przez Wydział Rolnictwa MUW).
3. Raporty z powodzi w województwie małopolskim w 2009 i 2010 roku (opracowane
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW).
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III. Zakres, tryb i sposób przeprowadzenia przeglądu

1. Przegląd

obejmował

sprawdzenie

infrastruktury

(obiektów)

melioracji

wodnej

szczegółowej znajdujących się na terenie wybranych gmin w zakresie ich sprawności
technicznej, w szczególności ze względu na ochronę przeciwpowodziową.
2. Przegląd został przeprowadzony na podstawie dokumentacji infrastruktury melioracji
wodnej szczegółowej gmin oraz będących w posiadaniu podmiotów (spółek wodnych)
odpowiedzialnych za jej utrzymanie.
3. Przeglądu dokonało sześć zespołów w wybranych 19 gminach województwa
małopolskiego 2 - w terminach zgodnie z przyjętym harmonogramem przeglądu
(załącznik nr 5) - w składzie:
a) przewodniczący zespołu:
- przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego
b) członkowie:
- przedstawiciel starosty,
- przedstawiciel wójta, burmistrza,
- przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie melioracji wodnej szczegółowej
znajdującej się na terenie gminy (spółki wodnej),
- przedstawiciel Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (specjalista
w dziedzinie melioracji wodnej szczegółowej).
4. Przegląd poprzedzało spotkanie organizacyjne zespołu w urzędzie gminy, w celu ustalenia
planu objazdu terenu gminy, ze wskazaniem obiektów i urządzeń infrastruktury melioracji

2

Przegląd przeprowadzono dodatkowo w celach porównawczych w czterech gminach (Babice, Libiąż
– powiat chrzanowski i Brzeszcze, Przeciszów – powiat oświęcimski), które nie poniosły poważnych
strat w wyniku powodzi i podtopień i nie zostały ujęte w wykazie gmin poszkodowanych ujętych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r.
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wodnej szczegółowej przewidzianych do przeglądu, a także innych obiektów infrastruktury
przeciwpowodziowej znajdujących się na trasie objazdu.
5. Zespoły sporządziły notatki służbowe zawierające:
-

nazwy (opisy) przeglądanych obiektów (elementów infrastruktury),

-

lokalizację (miejscowość, adres) przeglądanych obiektów (elementów infrastruktury),

-

dokumentację fotograficzną przeglądanych obiektów wraz z wnioskami zawierających
uwagi o ich sprawności istotnych ze względu na ochronę przeciwpowodziową,

stanowiące podstawę opracowania raportu stanu utrzymania obiektów i urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych na terenie gmin objętych przeglądem.
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IV. Uwarunkowania prawne

1.

Podstawowe uregulowania w zakresie budowy, utrzymania, nadzoru i kontroli
obiektów melioracji wodnych szczegółowych zawarte zostały w Prawie wodnym oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.

Za utrzymanie obiektów melioracji wodnych szczegółowych odpowiedzialni są
właściciele gruntów, a w przypadku obiektów objętych działalnością spółki wodnej,
odpowiedzialność ta spoczywa na spółce (art. 77 ust. 1 Prawa wodnego).

3.

Jeżeli obowiązek utrzymania obiektów melioracji wodnych szczegółowych nie jest
wypełniany, starosta ustala w drodze decyzji dla właściciela gruntu - proporcjonalnie
do odnoszonych przez niego korzyści - szczegółowy zakres i termin jego wykonania
(art. 77 ust. 2 Prawa wodnego).

4.

Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub
prawne i mają na celu zaspokojenie określonych Prawem wodnym potrzeb
w dziedzinie

gospodarowania

wodami,

w

tym

wykonywania,

utrzymania

i eksploatacji obiektów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki
na terenach zmeliorowanych (art. 164 ust. 1, ust. 3 pkt 4 Prawa wodnego).
5.

Spółki wodne mogą korzystać z dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz
z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, udzielanej zgodnie
z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na
bieżące utrzymanie wód i obiektów wodnych (art. 164 ust. 5 i 7 Prawa wodnego).

6.

Do starostów należą kompetencje dotyczące określania obowiązków związanych
z utrzymaniem obiektów melioracji wodnych szczegółowych oraz nadzór nad
działalnością spółek wodnych (art. 178 Prawa wodnego), które między innymi
obejmują: obowiązek wydawania decyzji określających szczegółowy zakres i termin
wykonania prac dotyczących utrzymania obiektów (art. 77 ust. 2 Prawa wodnego),
w przypadku gdy obowiązek ten nie jest realizowany przez właścicieli gruntów.
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7.

Wojewoda przyznaje spółkom wodnym dotacje podmiotowe z budżetu państwa na
mocy art. 164 ust. 5 Prawa wodnego w związku z art. 110 ustawy o finansach
publicznych, wskazującym na możliwość udzielania tych dotacji wyłącznie na cele
i w zakresie określonym w ustawach innych niż ustawa budżetowa lub w umowach
międzynarodowych.

Dotacja

podmiotowa

jest

wydatkiem budżetu

państwa,

przeznaczonym na dofinansowanie, ma charakter ogólny i jest związana
z całokształtem działalności danego podmiotu.
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V. Ustalenia z przeglądu obiektów

1. Na podstawie zebranych w trakcie przeglądów infrastruktury melioracji wodnej
szczegółowej materiałów oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej, wskazano
98 zaniedbanych obiektów i urządzeń na terenie wybranych gmin, wymagających
podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, m.in. ze względu na ochronę
przeciwpowodziową.
2. W województwie małopolskim zarejestrowano 170 spółek wodnych 3 , z czego jedynie 21
(ok. 12%) spółek wodnych wystąpiło w 2012 roku do Wojewody Małopolskiego
o dotację 4 (załącznik nr 6), w tym 5 spółek wodnych działających na terenie gmin
objętych przeglądem (Bochnia, Szczucin, Szczurowa, Brzeszcze, Skawina).
3. Lokalizację przeglądanych obiektów i urządzeń wraz z ich opisem przedstawia
załącznik nr 7.
4. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych przeglądów przedstawia załącznik nr 8.
5. Lokalizację miejsc przeglądu na terenie poszczególnych gmin wraz z dokumentacją
fotograficzną przedstawia mapa aktywna - http://lkrm.pl/MAPA/Malopolska.htm.
6. Zbiór notatek z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej przedstawia
załącznik nr 9.

3
4

Informacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Informacja Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
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VI. Wnioski i uwagi
1. Na skutek braku odpowiednich zabiegów konserwacyjnych stan utrzymania obiektów
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie wybranych do przeglądu gmin
w

większości

odbiega

od

wymagań

zapewniających

ich

prawidłową

pracę,

m.in. w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego, w szczególności powstałego
w wyniku intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego topnienia śniegu.
2. Sporządzona dokumentacja fotograficzna pokazuje, iż w bardzo wielu przypadkach
właściciele gruntów na terenie gmin objętych przeglądem nie wykonują ciążących na
nich zadań w zakresie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów i urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych.
3. Stan urządzeń i obiektów melioracji wodnej szczegółowej wskazuje na fakt, iż władze
samorządowe gmin i działające na terenie gmin spółki wodne nie podejmują skutecznych
działań w celu prawidłowego ich utrzymania, a także nie angażują się dostatecznie
w pozyskiwanie na ten cel środków finansowych.
4. Stwierdzone w wyniku przeglądu przypadki nienależytego utrzymywania obiektów
melioracji

wodnych

szczegółowych

wymagają

od

władz

samorządowych,

a w szczególności od starostów:
-

systematycznego dokonywania oceny stanu utrzymania obiektów melioracji wodnych
szczegółowych, w tym objęcia inwentaryzacją istniejącej sieci rowów i kanałów
odwadniających na terenie gmin, co pozwoli na właściwe wykonywanie przez nich
obowiązków w tym zakresie,

-

podejmowania działań na rzecz poprawy stanu utrzymania obiektów melioracji
wodnych szczegółowych, w tym wykorzystywania kompetencji nadanych przepisami
Prawa wodnego,

-

wykonywania skutecznego nadzoru nad działalnością spółek wodnych,
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-

podjęcia działań mających na celu upowszechnianie wśród właścicieli gruntów
ciążących na nich zadań w zakresie właściwego utrzymania tych obiektów oraz
zagrożeń wynikających z zaniedbań w ich konserwacji.

12

Załącznik nr 1

Powierzchnia użytków rolnych na terenie województwa małopolskiego,
z urządzeniami melioracji wodnej szczegółowej, wymagającymi odbudowy lub modernizacji
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Załącznik nr 2

Stan ilościowy i utrzymanie obiektów melioracji wodnej szczegółowej na terenie województwa małopolskiego
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Załącznik nr 3

Środki finansowe przeznaczone na utrzymywanie obszarów zmeliorowanych na terenie województwa

2009

Łączna kwota środków przeznaczonych
na utrzymanie melioracji wodnych
szczegółowych

Wartość wykonania prac w ramach spółek
wodnych
(w tysiącach złotych)
z dotacji
w formie
świadczeń
rzeczowych
711
(33%)

5000

Państwa
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(
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2010

Wartość wykonania prac w ramach spółek
wodnych
(w tysiącach złotych)
w formie
świadczeń
rzeczowych
588
(24%)
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2

2011

Wartość wykonania prac w ramach spółek
wodnych
(w tysiącach złotych)
z dotacji
Państwa
886
(32 %)
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5039
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Załącznik nr 4

Wykaz gmin objętych przeglądem
Lp.

Powiat

Gmina

Gmina Szczucin

Gmina Bolesław
1.

powiat dąbrowski

Gmina Gręboszów

Gmina Borzęcin

2.

powiat brzeski

Gmina Szczurowa

Uzasadnienie
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 12 szt. przepustów,
- 40 km dróg z odwodnieniem
- 2 mosty,
- 24 km rowów odwadniających i potoków
Straty w całości na terenie gminy:
30 744 500,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 12 szt. przepustów,
- 33 km dróg z odwodnieniem,
- 2 mosty,
- 10 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
3 989 111,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 55 szt. przepustów,
- 21 km dróg z odwodnieniem,
- 35 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
8 699 475,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 19 szt. przepustów,
- 30 km dróg z odwodnieniem,
- 2 mosty,
- 3 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
18 199 556,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 19 szt. przepustów,
- 77 km dróg z odwodnieniem,
- 6 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
22 110 620,00 zł

Lp.

Powiat

Gmina

3.

powiat bocheński

Gmina Bochnia

4.

powiat krakowski

Miasto i Gmina Skawina

Gmina Chełmiec

5.

powiat nowosądecki

Gmina
Gródek n/Dunajcem

Gmina
Łososina Dolna

Uzasadnienie
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 10 szt. przepustów,
- 58 km dróg z odwodnieniem,
- 3 mosty,
- 55 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
13 853 600,00 zł
. W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 19 szt. przepustów,
- 68 km dróg z odwodnieniem,
- 8 mosty,
- 2,5 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
11 806 759,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 6 szt. przepustów,
- 59 km dróg z odwodnieniem,
- 3 mosty,
- 2,5 km rowów odwadniających i potoków.
Straty w całości na terenie gminy:
14 798 200,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 25 szt. przepustów,
- 35 km dróg z odwodnieniem,
- 6 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
9 358 500,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 21szt. przepustów,
- 82 km dróg z odwodnieniem,
- 5 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
17 361 000,00 zł
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Lp.

Powiat

Gmina

Gmina
Biały Dunajec
6.

powiat tatrzański

Gmina Żabno

7.

8.

powiat tarnowski

powiat myślenicki

Uzasadnienie
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 2 szt. przepustów,
- 11 km dróg z odwodnieniem,
- 4 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
7 365 000,00 zł
W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 22 szt. przepustów,
- 38 km dróg z odwodnieniem,
- 4 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
8 156 504,00 zł

Gmina Wietrzychowice

W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 61,5 km dróg z odwodnieniem,
- 2 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
9 299 000,00 zł

Gmina Ciężkowice

W 2010 gmina była dotknięta powodzią następowały podtopienia i zalewania terenów. Powstały straty w melioracji wodnej szczegółowej:
- 12 szt. przepustów,
- 22 km dróg z odwodnieniem,
- 11 mosty,
Straty w całości na terenie gminy:
6 710 750,00 zł

Miasto i Gmina Dobczyce

W 2010 gmina była dotknięta powodzią,
w trakcie której wystąpiły podtopienia i zalania
terenów. Powstały straty w melioracji wodnej
szczegółowej:
- 9 szt. przepustów,
- 13 km dróg z odwodnieniem,
- 1,6 km rowów odwadniających i potoków
Straty w całości na terenie gminy:
13 482 750,00 zł
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Załącznik nr 5

Harmonogram przeglądu gmin
Lp.

Powiat

Gmina

Termin
przeglądu

Skład zespołów

1.

2.

powiat dąbrowski

Gmina Szczucin

10-11 kwiecień

Gmina Bolesław

12-13 kwiecień

Gmina Gręboszów

16-17 kwiecień

3.
4.
5.

Gmina Borzęcin

18-19 kwiecień

Gmina Szczurowa

24-25 kwiecień

Gmina Bochnia

10-11 kwiecień

Gmina Żabno

12-13 kwiecień

Gmina Wietrzychowice

16-17 kwiecień

Gmina Ciężkowice

18-19 kwiecień

Gmina Gródek n/Dunajcem

12-13 kwiecień

powiat brzeski

6.
powiat bocheński
7.
8.

powiat tarnowski

Dwa zespoły w składzie:
Przewodniczący zespołu –
Józef RAJCHEL,
Dariusz BROŻEK przedstawiciel WBiZK
(OZ w Tarnowie)
 przedstawiciel starosty
 przedstawiciel wójta,
burmistrza
 przedstawiciel Spółki
Wodnej,
 przedstawiciel
MZMiUW (specjalista
w dziedzinie melioracji wodnej szczegółowej)

9.

10.
11.
Gmina Chełmiec

16-17 kwiecień

Łososina Dolna

12-13 kwiecień

Gmina Biały Dunajec Gmina

16-17 kwiecień

powiat nowosądecki
12.
13.
powiat tarzański

Dwa zespoły w składzie:
Przewodniczący zespołu –
Józef SOJKA,
Andrzej REMBELSKI
przedstawiciele WBiZK
(OZ w Nowym Sączu)
 przedstawiciel starosty
 przedstawiciel wójta,
burmistrza
 przedstawiciel Spółki
Wodnej,
przedstawiciel MZMiUW
(specjalista w dziedzinie
melioracji wodnej szczegółowej)

Lp.

Powiat

Gmina

Termin
przeglądu

Skład zespołów

14.
powiat myślenicki

12-13 kwiecień
Miasto i Gmina Dobczyce
Dwa zespoły w składzie:

15.
16-17 kwiecień
powiat krakowski

Miasto i Gmina Skawina

16.
Gmina Babice

10-11 kwiecień

Gmina Libiąż

16-17 kwiecień

Gmina Brzeszcze

18-19 kwiecień

Gmina Przeciszów

24-25 kwiecień

powiat chrzanowski
17.
18.
powiat oświęcimski
19.

Przewodniczący zespołu
- Krzysztof GRUŚ
- Mirosław SROKA,
przedstawiciel WBiZK
(Kraków)
 przedstawiciel starosty
 przedstawiciel wójta,
burmistrza
 przedstawiciel Spółki
Wodnej,
 przedstawiciel
MZMiUW (specjalista
w dziedzinie melioracji wodnej szczegółowej)
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Załącznik nr 6

Wykaz spółek wodnych,
które zgłosiły wnioski o dotację podmiotową
z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2012 roku
1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bochni - 32-700 Bochnia, ul. Proszowska 10
2. Gminna Spółka Wodno-Melior. w Czarnym Dunajcu - 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
3. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Tarnowskiej – 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 7
4. Gminna Spółka Wodna w Dębnie – 32-852 Dębno
5. Gminna Spółka Wodna w Drwini - 32-709 Drwinia 158
6. Związek Spółek Wodnych w Gorlicach – 38-300 Gorlice, ul. Zakole 6
7. Gminna Spółka Wodna w Kalwarii Zebrzydowskiej – 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7
8. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Lipnicy Wielkiej na Orawie, 34-483 Lipnica Wielka 12
9. Niepołomicka Gminna Spółka Wodna - 32-005 Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13
10. Gminna Spółka Wodna w Nowym Wiśniczu – 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 38
11. Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu – 32-600 Oświęcim, ul. Strzelecka 3
12. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy – 32-900 Dębica, ul. Rzeszowska 76
13. Gminna Spółka Wodna w Rzezawie – 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21
14. Gminna Spółka Wodna w Szczucinie – 33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 50
15. Gminna Spółka Wodna w Szczurowej – 32- 820 Szczurowa, ul. Rynek
16. Gminna Spółka Wodna w Wierzchosławicach – 33-122 Wierzchosławice 550
17. Spółka Wodna w Wojniczu – 32-830 Wojnicz, ul. Rynek 1
18. Spółka Wodna w Wolbromiu – 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
19. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie – 28-300 Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 28
20. Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach – 32-620 Brzeszcze, ul. Nazieleńce 56
21. Skawińska Gminna Spółka Wodna – 32-050 Skawina, ul. Rynek 3/25

Załącznik nr 7

Opis stanu technicznego obiektów infrastruktury wodnej na podstawie
przeglądu dokonanego w dniach 10.04.2012 – 25.04.2012
Lp.

Gmina

Lokalizacja

Stan techniczny

POWIAT BOCHEŃSKI
Potok Łapczycki (Trzonia) od drogi krajowej Nr 4 w górę
biegu strumienia. Potok ten stwarza poważne zagrożenie dla
okolicznych domów (są zalewane w czasie podwyższonych
opadów atmosferycznych); (zał. nr 8, fot. nr 2-6)

m. Łapczyca

m. Proszówki
1.

Bochnia
m. Nieszkowice

Zniszczony mostek, zarośnięty rów melioracyjny na Potoku
Młynówka. Do wykonania pozostał jedynie remont mostku w
miejscowości Proszówki; (zał. nr 8, fot. nr 1)
Uszkodzone dwa przepusty, które nawet w czasie roztopów
wiosennych powodują powstawanie zastoisk i uniemożliwiają
swobodny spływ wody; (zał. nr 9)
Uszkodzony jeden przepust uniemożliwiający spływ wody
rowem; (zał. nr 9)

m. Siedlec
m. Pogwizdów

Naprawy wymaga część rowu na działce Nr 827, poobrywane
brzegi, zarośnięte roślinnością koryto i brzegi rowu;
(zał. nr 9)

POWIAT BRZESKI

m. Borzęcin Dolny

2.

Borzęcin

m. Borzęcin Górny

m. Przyborów

m. Łęki

Rów Wróblówka – zawężone koryto, zarośnięty, zamulony przepust okularowy (do odbudowy); (zał. nr 9)
Piaskowy – zamulenie do 50 % średnicy przepustu (do
odbudowy); (zał. nr 9)
Borowy – zamulony ,zarośnięty - do wykonania konserwacjiprzepust zalany do 50 % średnicy (do odbudowy); (zał. nr 9)
Boczny – zamulony, zarośnięty (do odbudowy); (zał. nr 9)
Piaskowy – przepust zalany w 100 % powierzchni, zarośnięty,
oberwane skarpy (do odbudowy); (zał. nr 8, fot. nr 7, 8)
Piaskowy - brak rowu na długości 150 mb; (zał. nr 9)
Borowa – zawężony, oberwane skarpy -stan techniczny
niewłaściwy (do odbudowy); (zał. nr 9)
Przyrowicie-Stawiska – stan techniczny niewłaściwy zarośnięty (do odbudowy); (zał. nr 9)
Stara Uszew – zarośnięty, zamulony -nie konserwowany (do
odbudowy); (zał. nr 8, fot. nr 9)
Rów J – rów zamulony, zarośnięty - przepust zamulony
w 70 % (do odbudowy); (zał. nr 9)
Rów Podsumin – zarośnięty, zamulony; (zał. nr 9)
Szkło - nie konserwowany - zawężony, oberwane skarpy (do
odbudowy); (zał. nr 9)
Uszew (do częściowej konserwacji); (zał. nr 9)
Rów C - zarośnięty (przepust do odbudowy); (zał. nr 9)
Rów obok drogi wojewódzkiej zarośnięty, zamulony (nie
konserwowany, do odbudowy); (zał. nr 9)
Rów Szkło (do częściowej konserwacji); (zał. nr 8, fot. nr 10)
Uszew zarośnięty, zamulony (do konserwacji);
(zał. nr 9)

Lp.

Gmina

Lokalizacja
m. Przyrowicie, Stawiska

m. Uszewka

m. Rajsko
m. Strzelce Wielkie

m. Strzelce Małe

3.

Szczurowa

m. Dąbrówka Morska

m. Górka
m. Księże, Kopacze
m. Kwików
m. Rząchowa

m. Uście Solne

Stan techniczny
Doprowadzalnik obok drogi wojewódzkiej- część wymaga
konserwacji; (zał. nr 9)
Główny doprowadzalnik– rów wymaga konserwacji;
(zał. nr 9)
Rów Rudy Rysie– zamulony, wymaga konserwacji;
(zał. nr 9)
Rów A– pozostało do konserwacji 800 mb; (zał. nr 9)
Rów Niedźwiadki do odmulenia, przepust do odbudowy;
(zał. nr 9)
Rów zarośnięty, zniszczone koryto rowu, od wału wymaga
odbudowy; (zał. nr 8, fot. nr 12)
Rów Nr 11 – wymaga konserwacji; (zał. nr 9)
Rów Nr 10 A – wymaga konserwacji; (zał. nr 9)
Rów Struga (do zlewni Przyrowicie-Stawiska) – rów kryty,
wymaga odbudowy na odcinku około 120 mb (niedrożny –
50% zamulony); (zał. nr 9)
Rów Struga A – w całości do wykonania prac
konserwacyjnych; (zał. nr 8, fot. nr 14)
Rów Niziny, wymaga konserwacji około 60 mb (w stronę
Wisły), natomiast odcinek 120 mb wymaga odbudowy (brak
odpływu); (zał. nr 9)
Rów obok remizy – 2,5 km do Łapajówki – wymaga
odbudowy; (zał. nr 9)
Rów Łapajówka, rów od Zawierzbia do Wisły - do odbudowy;
(zał. nr 9)
Rów J zamulony, wypłycony, zakrzaczony– do odmulenia;
(zał. nr 8, fot. nr 11)
Rów przy drodze powiatowej, rów przy drodze głównej w
Kwikowie – do odbudowy; (zał. nr 9)
Rów Podbagnie – przepust do udrożnienia; (zał. nr 9)
Rów Rylowa-Łękosz - zarośnięty, zakrzaczony, 1 km do
konserwacji; (zał. nr 8, fot. nr 13)
Rów Stare Uście – cały do odbudowy – zniszczonych 7
przepustów; (zał. nr 9)
Rów Kobylas – 900 mb do konserwacji w całości – usunięcie
odmulenia i zakrzaczeń; (zał. nr 9)
Rów Mościsko 4 250 mb – odbudowa na całym odcinku w tym
uszkodzone 2 przepusty; (zał. nr 9)

POWIAT CHRZANOWSKI
4.

Babice

gm. Babice

m. Żarki

5.

Libiąż
m. Gromiec

m. Libiąż
m. Jankowice

Rowy niedrożne, zamulone, zarośnięte - 80% rowów
melioracyjnych nie spełnia wymogów drożności,
newralgicznymi punktami są przepusty pod drogami lub
odcinki przykryte rowów; (zał. nr 8, fot. nr 15-20)
Rów Struga "J" jest utrzymywany odcinkowo przez Gminę;
(zał. nr 9)
Dużym rowem nieutrzymywanym jest rów "Harmoska";
(zał. nr 9)
Pozostałe rowy przebiegają przez nieużytki i nie są
utrzymywane, zaś rowy znajdujące się przy prywatnych
posesjach utrzymywane są przez właścicieli; (zał. nr 9)
Zaniżenie powstałe w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie
ulic Kolonia-Broniewskiego-Baśniowa-Kossaka-Czecha przy
ekstremalnych warunkach pogodowych, wysokim poziomie
wód w Wiśle, powoduje powstawanie dużego rozlewiska wód,
czego konsekwencją są lokalne podtopienia. Rów
odwadniający i przepust pod drogą powiatową są całkowicie
niedrożne; (zał. nr 8, fot. nr 21)
Szkody górnicze, rowy całkowicie zarośnięte, niedrożne;
(zał. nr 8, fot. nr 22- 24)
Rowy melioracyjne zarośnięte; (zał. nr 8, fot. nr 25, 26)
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Lp.

Gmina

Lokalizacja

Stan techniczny

POWIAT DĄBROWSKI
m. Dąbrowica
m. Maniów
m. Zabrnie, Brzezówka

6.

Szczucin

Rów G-1 Zlewni Kanału B Zabrnie wymaga odmulenia wraz z
m. Zabrnie, Brzezówka,
Lubasz, Dąbrowica, Radwan, przepustami; (zał. nr 9)
Skrzynka

m. Skrzynka
m. Słupiec
m. Lubasz
m. Suchy Grunt
m. Borki
7.

Gręboszów

m. Borusowa
m. Kozłów, Hubenice
m. Podlipie-Bolesław
m. Samocice

m. Świebodzin
8.

Odmuleniu wymaga rów A-0 długości 1,6 km wraz z
przepustami (Zlewnia Kanał A Dąbrowica);
(zał. nr 9)
Rów Główny Maniowski zarośnięty, wypłycony;
(zał. nr 8, fot nr. 29)
Rów B i B-4 Zlewni Kanału Średnica wymaga odmulenia
wraz z odmuleniem przepustów; (zał. nr 9)

Bolesław
m. Podlipie
m. Świebodzin/Kuzie
m. Kuzie
m. Piaskowa

Rowy J-2, H-1 i H-2 Zlewni Kanału Od Podlesia wymagają
odmulenia wraz z przepustami; (zał. nr 9)
Rów Słupecko-Ziempniowski -zniszczone skarpy, zamulone
dno, uszkodzone przepusty; (zał. nr 8, fot. nr 27)
Rów lubaski wymaga odbudowy w ramach inwestycji;
(zał. nr 9)
Rów Łożysko - zniszczone skarpy, zamulone dno, uszkodzone
przepusty w ciągu dróg – wymaga realizacji w ramach
inwestycji, brak grawitacyjnego odpływu; (zał. nr 8, fot. nr 30)
Rów Olesno niedrożny, zamulony; (zał. nr 8, fot. nr 28)
Stan dobry za wyjątkiem odcinka ok. 4,0 km Rowu
Borusowskiego, zarośnięty, wypłycony;
(zał. nr 8, fot. nr 33, 34)
Rów za Stasiakiem zamulony, zarośnięty, wypłycony;
(zał. nr 8, fot. nr 31,32)
Rów Wątok - zamulony, oberwane skarpy, zarośnięty;
(zał. nr 9)
Rów Zawierówka - zamulony, oberwane skarpy;
(zał. nr 9)
Rów Świebodzicki nr 4, 8 i od wsi - zamulony, oberwane
skarpy, zarośnięty; (zał. nr 9)
do posesji prywatnych – są zaniżone w stosunku do koryta,
zbyt małe przekroje przepływowe; (zał. nr 8, fot. nr 35)
Przepusty na Rowie Świebodzickim posiadają zbyt małe
przekroje przepływowe; (zał. nr 8, fot. nr 38)
Rów Wątok nr 5b za sklepem - zamulony, oberwane skarpy;
(zał. nr 8, fot. nr 36)
Rów "B" Kosierówka zamulony, oberwane skarpy, zarośnięty;
(zał. nr 8, fot. nr 37)
Rów polny zamulony, oberwane skarpy; (zał. nr 9)
Rów k/Piaskowej zamulony, oberwane skarpy;
(zał. nr 9)
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Lp.

Gmina

Lokalizacja

Stan techniczny

POWIAT KRAKOWSKI

m. Skawina

9.

Skawina

m. Kopanka
m. Ochodza
m. Facimiech

m. Pozowice

m. Jaśkowice

m. Wielkie Drogi

Rów szczegółowy boczny do MRN-1 wypłycony, koryto
wąskie, potrzeba przebudowy przepustów na całym odcinku,
zarośnięty, zakrzaczony; (zał. nr 8, fot. nr 41)
Rów szczegółowy S-1 zarośnięty, zamulony, częściowo
zakrzaczony; (zał. nr 8, fot. nr 44)
MR-5 wypłycony, nieposzerzone dno, nieumocniona skarpa;
(zał. nr 9)
MR5 E-1 wypłycony, nieposzerzone koryto, brak umocnienia
kiszką faszynową; (zał. nr 9)
E-1 zamulony, zarośnięty; (zał. nr 9)
R-S5 w większości zarośnięty i zamulony; (zał. nr 9)
S-5 do przebudowy przepust pod drogą gminną;
(zał. nr 9)
MRN-2 z MRN-1 zarośnięty, zamulony, wyrwy na skarpach;
(zał. nr 9)
S-3 zarośnięty, zamulony, znaczne zawężenie koryta;
(zał. nr 9)
Rejon ul. Groble w części całkowicie zamulony, zarośnięty i
zakrzaczony, niewyskarpowane koryto (zał. nr 8, fot. nr 42)
Rów Kp-1 zarośnięty, zamulony, zakrzaczony;
(zał. nr 9)
Rów na granicy Kopanki i Ochodzy całkowicie zakrzaczony i
zamulony; (zał. nr 9)
Rów Stare Wiślisko brak umocnienia kiszką faszynową;
(zał. nr 9)
Rów szczegółowy IV znacznie zamulony, zarośnięty i
zakrzaczony, na odcinku 50m całkowicie zasypany, niedrożny
w części górnego odcinka; (zał. nr 8, fot. nr 39)
Przepust na rowie P2 na części długości brak umocnienia
kiszką faszynową oraz udrożnienia; (zał. nr 8, fot. nr 40)
P5 zarośnięty, zamulony; (zał. nr 9)
P6 brak ukształtowania dna i skarpu rowu oraz brak
umocnienia kiszką faszynową; (zał. nr 9)
Rów J na części brak umocnienia kiszką faszynową,
wypłycony; (zał. nr 9)
J-J2 zarośnięty, zakrzaczony, zamulony w całości;
(zał. nr 9)
Rów k/Gzymsa uszkodzony wylot z przepustu drogowego;
(zał. nr 9)
Za szkołą całkowicie zakrzaczony i zamulony;
(zał. nr 8, fot. nr 43)

POWIAT MYŚLENICKI
m. Dobczyce

m. Niezdów

10.

Dobczyce

m. Stadniki

m. Sieraków i Nowa Wieś

Rów szczegółowy R-B (Jagielloński) zarośnięty, zniszczone
przepusty. Do wykonania przebudowa przepustów na drogach
powiatowych ul. Garncarska i Jagiellońska;
(zał. nr 8, fot. nr 49)
Rów szczegółowy R-A (2) zamulony, zarośnięty, niedrożny wymaga odmulenia; (zał. nr 8, fot. nr 45, 50)
Rów R-A1 I R-A3 wymagają gruntownej konserwacji;
(zał. nr 9)
Rów szczegółowy F2 (2) zarośnięty, wadliwe przepusty z
drogi powiatowej na posesje prywatne. Należy wykonać
gruntowną konserwację polegającą na udrożnieniu dna oraz
wycince zakrzaczeń na wszystkich rowach; należy
przebudować przepusty; (zał. nr 8, fot. nr 48)
Należy wykonać konserwację całości rowu R i rowu B; należy
przebudować przepust na rowie B; (zał. nr 9)
Rów szczegółowy R (2) niedrożny, zakrzaczony,
niekonserwowany; (zał. nr 8, fot. nr 46)
Rów szczegółowy R (3) zniszczony przepust, rów zamulony;
(zał. nr 8, fot. nr 47)
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Lp.

Gmina

Lokalizacja

Stan techniczny

POWIAT NOWOSĄDECKI
m. Wielopole
11.

Chełmiec

m. Marcinkowice
m. Chełmiec
m. Wielogłowy

m. Łososina Dolna

m. Żbikowice

m. Witowice Dolne
12.

Łososina
Dolna

Rów "C" jest drożny ale wymaga pilnej konserwacji tj. wykoszenia
skarp i odmulenia dna; (zał. nr 9)
Rów B zarośnięty, oberwane skarpy; (zał. nr 8, fot. nr 52)
Odbiornik wód drogi powiatowej, teren zabagniony;
(zał. nr 8, fot. nr 54)
Rów zarośnięty, przepust przy ul. Łącznej zniszczony, niedrożny;
(zał. nr 8, fot. nr 53)
Rów D - pod Sromkową przepust niedrożny, rów częściowo
przykryty, zanieczyszczony; (zał. nr 8, fot. nr 51)
Rów Koło Dębów zarośnięty, zniszczone skarpy. Wymaga
konserwacji, wyprofilowania oraz usunięcia traw i chwastów;
(zał. nr 8, fot. nr 55)
Wylot przepustu pod droga polną wymaga konserwacji i
oczyszczenia. Przepust w ciągu rowu jest zaniedbany. Udrożnienia
wymaga odcinek rowu od wylotu przepustu w kierunku rzeki
Łososina; (zał. nr 9)
Rów Koło Gospodarstwa zakrzaczony, zamulony odpływ od
przepustu w kierunku rzeki Łososina; (zał. nr 8, fot. nr 56)
Rów Koło Kapliczki wymaga odmulenia, usunięcia roślinności i
bieżącej konserwacji; (zał. nr 9)
Przepust ramowy na R-II w ciągu drogi powiatowej Łososina Dolna
– Ujanowice - Młynne. Przepust w dobrym stanie technicznym,
wymaga udrożnienia jedynie odcinek rowu poniżej przepustu oraz
odcinek rowu u wylotu z przepustu; (zał. nr 9)
Przepust ramowy na rowie melioracyjnym R-I w ciągu drogi
powiatowej w dobrym stanie technicznym, wymaga udrożnienia
jedynie odcinek rowu w obrębie przepustu; (zał. nr 9)
Przepust ramowy w ciągu drogi Witowice Dolne – Dział na cieku
wodnym Bez Nazwy, częściowo uszkodzony podczas powodzi w
2010 roku, wymagający zabezpieczenia przyczółków i linii
brzegowej na wlocie i wylocie przepustu; (zał. nr 9)
Droga gminna zniszczona w czasie powodzi w 2008 roku,

m. Łososina Dolna, Sadowa, wymagająca generalnej odbudowy w zakresie nawierzchni i
uregulowania gospodarki wodnej poprzez renowację rowów
Moszczynówka
przydrożnych; (zał. nr 9)

m. Michalczowa – Sachna

m. Tabaszowa – Zapaść

m. Blisko, Znamirowice

m. Rąbkowa, Bienacki

Rowy przydrożne zniszczone, niedrożne, zarośnięte;
(zał. nr 8, fot. nr 57)
Droga gminna zniszczona w czasie powodzi w 2010 roku,
wymagająca generalnej odbudowy w zakresie nawierzchni i
uregulowania gospodarki wodnej poprzez renowację rowów
przydrożnych; (zał. Nr 9)
Droga gminna zniszczona w czasie powodzi w 2010 roku,
wymagająca generalnej odbudowy w zakresie nawierzchni i
uregulowania gospodarki wodnej poprzez renowację rowów
przydrożnych; (zał. Nr 9)
Droga gminna relacji zniszczona w czasie powodzi w 2010 roku,
wymagająca generalnej odbudowy w zakresie nawierzchni i
uregulowania gospodarki wodnej poprzez renowację rowów
przydrożnych; (zał. Nr 9)
Przepust okularowy ma uszkodzone przepusty, zagruzowany,
niedrożny – zniszczony w czasie powodzi w 2010 roku,
wymagający odbudowy wraz z umocnieniami w obrębie przepustu;
(zał. nr 8, fot. nr 58)
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Lp.

13.

Gmina

Gródek nad
Dunajcem

Lokalizacja

Stan techniczny

m. Roztoka, Brzeziny

Rów Koło Kapliczki niekonserwowany, na całej długości stracił
projektowany przekrój na skutek braku prac konserwacyjnych;
(zał. nr 8, fot. nr 59)
Przepust gminny jest zamulony, wylot drenu od budynku nr. 83
uległ zarośnięciu, przepust pod drogą powiatową jest lekko
zamulony; (zał. nr 8, fot. nr 60)
Rów Koło Szklarni - przepust (nowopowstały) jest całkowicie
zamulony, brak danych o średnicy, zamulony - wymaga odmulenia;
(zał. nr 8, fot. nr 61)
Potok Glinik zarośnięty, wypłycony (zał. nr 8, fot. nr 62)
Czasza zapory przeciwrumowiskowej na potoku „koło Augustyna”
jest całkowicie zamulona; (zał. nr 9)

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

m. Jawiszowice

14.

Brzeszcze
m. Brzeszcze

m. Przeciszów
15.

Przeciszów

m. Piotrowice

Ciek "Janowiec" uszkodzone przepusty, duży stopień zamulenia,
koryto zarośnięte krzewami; (zał. nr 8, fot. nr 63, 64)
"Dankówka" obniżenie prawego brzegu; " Cyranek" zarośnięte
drzewami i krzewami, "Duże Doły", "Bez Nazwy", "Małe Doły",
"Potok Nawsie" - zarośniete drzewami i krzewami uszkodzone
przepusty, zamulone koryto; (zał. nr 9)
Ciek "Wisła" obniżona jezdnia w stosunku do korony wału,
obniżenie brzegu, brak wału; Rów Łężnik - zniszczenie brzegów,
zamulenie koryta i przepustu; Rów Szałaśny uszkodzone przepusty,
zarośla i zamulenia; Potok "Różany" oberwane skarpy, Ciek "Soła"
uszkodzenie brzegu; (zał. nr 8, fot. nr 65-67),
(zał. nr 9)
Rów opaskowy Młynówka- oberwane skarpy, uszkodzone
przepusty, zamulony; (zał. nr 8, fot. nr 68)
Rowy Ewka, Podlesie, Piasny Dół, Graniczny, Pastwiska, Wyżrał,
Borek1-4, Szyja, Rów A, Pod Ogrodem (zał. nr 8, fot. nr 69),
Rów Góra (zał. nr 8, fot. nr 71, 74) - obsunięte i wyrwane skarpy,
zamulenie dna na całym odcinku rowów; - (zał. nr 9)
Rów Nowińczyk 1-5, Janowczk 1-12, Rów Mokry (zał. nr 8,
fot. nr 72), Rów Pogórze, Kolaudacja 1-2, Rów B-1, B-2, B-3, G,
H, H-2, H3, B-1/1, B, F, D, D-1, E, E-1, G-1, J, J-1 - obsunięte i
wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym odcinku rowów;
(zał. nr 9)
Studniów, Na Granicy, Nowy 1-2, Rów Czerwonka 1-5 (zał. nr 8,
fot. nr 70) - obsunięte i wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym
odcinku rowów; (zał. nr 9)
Rów R-B, Piekło, Nawsie 1-2, Olszymka, Dolizny, Rów Olszyna
(zał. nr 8, fot. nr 73), Rów Mokry, Stawki - obsunięte i wyrwane
skapy, zamulenie dna na całym odcinku rowów; (zał. nr 9)
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Lp.

Gmina

Lokalizacja

Stan techniczny

POWIAT TARNOWSKI

m. Czyżów

Rów Podgórze zarośnięty na całej długości (nawet drzewami),
zniszczone koryto; (zał. nr 8, fot. nr 75, 80)
Zawalony mostek w dalszym biegu rowu powoduje tworzenie się
rozlewisk, które realnie zagrażają pobliskim zabudowaniom,
zalewają otaczające go pola uprawne. Niedrożność rowu i
uszkodzony przepust powodują długotrwałe utrzymywanie się
powstałych rozlewisk; (zał. nr 8, fot. nr 79)
Rów zarośnięty drobniejszą roślinnością, niemniej jednak
powoduje zalewanie przyległych pól; (zał. nr 8, fot. nr 76)

m. Nieciecza

Rów Skotnicki zarośnięty na całej długości, przytkane przepusty.
Wymaga bieżącej konserwacji i czyszczenia; (zał. nr 9)

m. Łęg Tarnowski
Dolny

Rów na całej swojej długości zarośnięty jest dość bujną
roślinnością. Część kanału w kierunku od NZC została
oczyszczona przez pobliskiego mieszkańca, jednak nie załatwia to
w żaden sposób problemu. Kanał wymaga gruntownego
oczyszczenia i konserwacji na całej długości; (zał. nr 9)

m. Żabno

16.

Żabno

m. Ilkowice

m. Łęg Tarnowski

m. Wietrzychowice
m. Demblin

17.

Wietrzychowice

m. Wola Rogowska
m. Jadowniki Mokre
m. Miechowice Małe

Rów ul. Sikorskiego niekonserwowany, zarośnięty -wymaga
napraw i bieżącej konserwacji. Z racji usytuowania może stwarzać
zagrożenie dla dróg gminnych i zabudowań; (zał. nr 8, fot. nr 77)
Rów ul. Partyzantów wymaga czyszczenia i konserwacji. W czasie
intensywnych opadów deszczu woda zalewa pobliskie pola i
zabudowania; (zał. nr 9)
Rów ul. Górna niekonserwowany, zakrzaczony - wymaga
pogłębienia, czyszczenia i konserwacji. W czasie obfitych opadów
powstające rozlewiska zalewają pobliskie posesje, budynki i pola;
(zał. nr 8, fot. nr 78)
Zarośnięty, zanieczyszczony rów na granicy w m. Wietrzychowice
i Miechowice Wielkie - wymaga gruntownej konserwacji i
czyszczenia; (zał. nr 8, fot. nr 81, 85)
Rów Zadróżek - niedrożny, zarośnięty drobniejszą roślinnością,
wymaga konserwacji i czyszczenia; (zał. nr 8, fot. nr 82, 86)
Rów zarośnięty, niedrożny - wymaga gruntownej konserwacji i
czyszczenia. Piętrzenie się wody w tym rowie powoduje zalewanie
przyległych pól, gospodarstw oraz dróg dojazdowych;
(zał. nr 8, fot. nr 83)
Rów zarośnięty roślinnością, wymaga gruntownego czyszczenia i
konserwacji; (zał. nr 9)
Rów zarośnięty roślinnością, niedrożne przepusty i brak odpływu,
powodują powstawanie dużych zastoisk wodnych, zalewanie
przyległych pól i dróg; (zał. nr 8, fot. nr 84)
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Lp.

Gmina

Lokalizacja
m. Bogoniowice

m. Kąśna Dolna

18.

Ciężkowice
m. Siekierczyna

m. Zborowice

Stan techniczny
Rów obok oczyszczalni ścieków –niedrożny, głównym
mankamentem jest zbyt wąski przepust pod nasypem kolejowym ,
który powoduje piętrzenie się wody w rowie, co skutkuje
zalewaniem przyległych terenów; (zał. nr 8, fot. nr 87,88)
Rów od strony rzeki Biała wypłycony - wymaga gruntownej
konserwacji i czyszczenia; (zał. nr 8, fot. nr 91)
Rów biegnący wzdłuż linii kolejowej zarośnięty drobną
roślinnością – wymaga częściowej odbudowy, zarośnięty
drobniejszą roślinnością, niemniej jednak powoduje zalewanie
przyległych pól; (zał. nr 8, fot. nr 92)
Zniszczone skarpy, całkowita degradacja brzegu potoku,
posuwająca się w kierunku pobliskiej drogi gminnej , wymaga
regulacji i umocnienia. Dalsza degradacja brzegu potoku jest
poważnym zagrożeniem dla pobliskiego ciągu komunikacyjnego.
Problemem są również zlegające w korycie potoku drzewa i kłody
naniesione w czasie powodzi w 2010 roku. Do dnia dzisiejszego
koryto nie zostało uprzątnięte. W wypadku podwyższonych stanów
wód, obecny stan rzeczy może skutkować tym że, zalegające koryto
potoku drzewa i kłody będą przyczyną tworzenia się zatorów i
rozlewisk wodnych; (zał. nr 8, fot. nr 89, 90)
Wymaga przeprowadzenia regulacji, częściowego odtworzenia i
umocnienia brzegów. Posuwająca się degradacja brzegu zabiera
przylegające pola uprawne, z biegiem czasu może realnie zagrozić
przyległej drodze gminnej oraz pobliskim zabudowaniom;
(zał. nr 9)

POWIAT TATRZAŃSKI

19.

Biały Dunajec

m. Biały Dunajec

Rów odwadniający wraz z przepustem wzdłuż drogi z Białego
Dunajca do Bańskiej Wyżnej- zakrzaczony, zniszczone koryto;
(zał. nr 8, fot. nr 93, 97, 98)
Przepust pod drogą Pańszczykowa odprowadzający do rzeki Biały
Dunajec wody potoku – wypłycony; (zał. nr 8, fot. nr 94)
Most przeznaczony do odbudowy w 2012 roku na Potoku Krajowy
w ciągu ulicy Jana Pawła II; (zał. nr 8, fot. nr 95)
Zniszczony brzeg rzeki Biały Dunajec pomiędzy ulicami
Kościuszki i Jana Pawła II zaplanowany do odbudowy w 2012 r.;
(zał. nr 8, fot. nr 96)
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Załącznik nr 8

Charakterystyka obszaru wraz z dokumentacją fotograficzną

Powiat bocheński

Gmina Bochnia
Powierzchnia powiatu: 649 km2
Ludność powiatu: 101 204
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 113,69 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 3 730,92 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 10,
w tym:
zrzeszone: 3
niezrzeszone: 7
działające: 10
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
4 020,17 ha

.
Fotografia nr 1. Zniszczony mostek, zarośnięty rów melioracyjny na Potoku Młynówka; m. Proszówki, gmina Bochnia,
powiat bocheński.
Fotografia nr 2. Potok Łapczycki (Trzonia) zarośnięty, wypłycony, zakrzaczony; m. Łapczyca, gmina Bochnia,
powiat bocheński.

Fotografie nr, nr 3 i 4. Potok Łapczycki (Trzonia) zasypany, wypłycony, zarośnięty; m. Łapczyca, gmina Bochnia,
powiat bocheński.

Fotografie nr, nr 5 i 6. Potok Łapczycki (Trzonia) - nieumocnione brzegi, wypłycony; m. Łapczyca, gmina Bochnia,
powiat bocheński.
*Fotografie 1-6 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.

2

Powiat brzeski
Gmina Borzęcin
Powierzchnia powiatu: 590 km2
Ludność powiatu: 90 508
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 102,73 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 4 969,0 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 6,
w tym:
zrzeszone: 1
niezrzeszone: 5
działające: 6
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
4 969,01 ha

3

Fotografie nr, nr 7 i 8. Przepust Rowu Piaskowego zalany w 100 % powierzchni, zarośnięty, oberwane skarpy;
m. Borzęcin Górny, gmina Borzęcin, powiat brzeski.

Fotografia nr 9. Rów Stara Uszew zarośnięty, zamulony, niekonserwowany; m. Borzęcin Górny, gmina Borzęcin,
powiat brzeski.
Fotografia nr 10. Zarośnięty, zamulony rów obok drogi wojewódzkiej; m. Przyborów, gmina Borzęcin,
powiat brzeski.
*Fotografie 7-10 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.

4

Powiat brzeski

Gmina Szczurowa
Powierzchnia powiatu: 590 km2
Ludność powiatu: 90 508
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 134,64 km²
T

*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 6 085,56 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 6,
w tym:
zrzeszone: 1
niezrzeszone: 5
działające: 6
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
6 085,56 ha

5

Fotografia nr 11. Rów „J” zamulony, wypłycony, zakrzaczony; m. Księże Kopacze, gmina Szczurowa, powiat brzeski.
Fotografia nr 12. Rów od wału do rzeki Gróbka zarośnięty, zniszczone koryto; m. Rajsko gmina Szczurowa, powiat brzeski.

Fotografia nr 13. Rów Rylowa-Łękosz zarośnięty, zakrzaczony,1km do konserwacji; m. Rzuchowa, gmina Szczurowa,
powiat brzeski.
Fotografia nr 14. Rów kryty Struga zniszczony na odcinku około 120 mb; m. Strzelce Małe, gmina Szczurowa,
powiat brzeski.

*Fotografie 11-14 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.

6

Powiat chrzanowski

Gmina Babice
Powierzchnia powiatu: 371 km2
Ludność powiatu: 127 89
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 54,47 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 714,00 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 4,
w tym:
zrzeszone: niezrzeszone: 4
działające: niedziałające: Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
337,00 ha

7

Fotografia nr, nr 15 i 16. Rów niedrożny, zamulony, zarośnięty; m. Babice, gmina Babice, powiat chrzanowski.

Fotografia nr, nr 17 i 18. Rowy niedrożne, zamulone, zarośnięte; m. Babice, gmina Babice, powiat chrzanowski.

Fotografia nr 19. Rów niedrożny, zamulony, zarośnięty; m. Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski.
Fotografia nr 20. Rów niedrożny, zamulony, zarośnięty; m. Olszyny, gmina Babice, powiat chrzanowski.

*Fotografie 15-20 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.

8

Powiat chrzanowski

Gmina Libiąż
Powierzchnia powiatu: 371 km2
Ludność powiatu: 127 859
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 57,2 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 352,30 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 4,
w tym:
zrzeszone: niezrzeszone: 4
działające: niedziałające: Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
310,10 ha

9

Fotografia nr 21. Rów odwadniający i przepust pod drogą powiatową są całkowicie niedrożne; m. Gromiec, gmina Libiąż,
powiat chrzanowski.
Fotografia nr 22. Rów wypłycony, zarośnięty; m. Libiąż, gmina Libiąż, powiat chrzanowski.

Fotografia nr, nr 23 i 24. Szkody górnicze, rowy całkowicie zarośnięte, niedrożne; m. Libiąż, gmina Libiąż,
powiat chrzanowski.

Fotografia nr 25. Rów melioracyjny zarośnięty; m. Libiąż, gmina Libiąż, powiat chrzanowski.
Fotografia nr 26. Pompownia, teren zarośnięty, rozlewiska; m. Libiąż, gmina Libiąż, powiat chrzanowski.
*Fotografie 21-26 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.

10

Powiat dąbrowski

Gmina Szczucin
Powierzchnia powiatu: 530 km2
Ludność powiatu: 58 529
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 119,83 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych:
2 394,07 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 8,
w tym:
zrzeszone: 0
niezrzeszone: 8
działające: 8
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
2 394,07 ha

11

Fotografia nr 27. Rów Słupecko-Ziempniowski- zniszczone skarpy, zamulone i zarośnięte dno, uszkodzone przepusty;
m. Słupiec, gmina Szczucin, powiat dąbrowski.
Fotografia nr 28. Rów Olesno niedrożny, zamulony; m. Borki, gmina Szczucin, powiat dąbrowski.

Fotografia nr 29. Rów Główny Maniowski zarośnięty, wypłycony; m. Maniów, gmina Szczucin, powiat dąbrowski.
Fotografia nr 30. Rów Łożysko- zarośnięty, zniszczone skarpy, zamulone dno, uszkodzone przepusty; m. Suchy Grunt,
gmina Szczucin, powiat dąbrowski.
*Fotografie 27-30 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat dąbrowski

Gmina Gręboszów
Powierzchnia powiatu: 530 km2
Ludność powiatu: 58 529
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 48,63 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 270,60 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 8,
w tym:
zrzeszone: 0
niezrzeszone: 8
działające: 8
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
270,60 ha
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Fotografia nr, nr 31 i 32. Rów za Stasiakiem zamulony, zarośnięty, wypłycony; m. Kozłów, gmina Gręboszów,
powiat dąbrowski.

Fotografia nr, nr 33 i 34. Rów Borusowski odcinek ok. 4,0 km zarośnięty, wypłycony; m. Borusowa, gmina Gręboszów,
powiat dąbrowski.
*Fotografie 31-34 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat dąbrowski

Gmina Bolesław
Powierzchnia powiatu: 530 km2
Ludność powiatu: 58 529
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 35,41 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 1011,56 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 8,
w tym:
zrzeszone: 0
niezrzeszone: 8
działające: 8
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
1 011,56 ha
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Fotografia nr 35. Rów Świebodzicki zamulony, oberwane skarpy, zarośnięty; do posesji prywatnych – są zaniżone w
stosunku do koryta, zbyt małe przekroje przepływowe; m. Świebodzin, gmina Bolesław, powiat dąbrowski.
Fotografia nr 36. Rów Wątok nr 5b za sklepem zamulony, oberwane skarpy; m. Podlipie, gmina Bolesław, powiat dąbrowski.

Fotografia nr 37. Rów B Kosierówka zamulony, oberwane skarpy, zarośnięty; m. Świebodzin, Kuzie, gmina Bolesław,
powiat dąbrowski.
Fotografia nr 38. Przepusty na Rowie Świebodzickim posiadają zbyt małe przekroje przepływowe; m. Świebodzin,
gmina Bolesław, powiat dąbrowski.

*Fotografie 35-38 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat krakowski

Gmina Skawina
Powierzchnia powiatu: 1556 km2
Ludność powiatu: 1 004 486
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 100,15 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych:
2 095,22 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 8,
w tym:
zrzeszone: 6
niezrzeszone: 2
działające: 7
niedziałające: 1
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
532 ha
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Fotografia nr 39. Rów szczegółowy IV zamulony, zarośnięty i zakrzaczony, na odcinku 50m całkowicie zasypany, niedrożny
w części górnego odcinka; m. Facimiech, gmina Skawina, powiat krakowski.
Fotografia nr 40. Przepust na rowie szczegółowym P2 na części długości brak umocnienia kiszką faszynową oraz
udrożnienia; m. Pozowice, gmina Skawina, powiat krakowski.

Fotografia nr 41. Rów szczegółowy boczny do nr MRN-1 wypłycony, koryto wąskie, potrzeba przebudowy przepustów
na całym odcinku, zarośnięty, zakrzaczony; m. Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski.
Fotografia nr 42. Rów szczegółowy zalesiony, w części całkowicie zamulony, zarośnięty i zakrzaczony, niewyskarpowane
koryto; m. Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski.

Fotografia nr 43. Całkowicie zakrzaczony i zamulony rów za szkołą; m. Wielkie Drogi, gmina Skawina, powiat krakowski.
Fotografia nr 44. Zarośnięty, zamulony, częściowo zakrzaczony rów szczegółowy S-1; m. Skawina, gmina Skawina,
powiat krakowski.
*Fotografie 39-44 opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat myślenicki

Gmina Dobczyce
Powierzchnia powiatu: 673 km2
Ludność powiatu: 118 066
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 66,63 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 844,50 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 6,
w tym:
zrzeszone: 0
niezrzeszone: 6
działające: 0
niedziałające: 6
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
806,90 ha
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Fotografia nr 45.Rów szczegółowy R-A (2) zamulony, zarośnięty; m. Niezdów, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.
Fotografia nr 46. Rów szczegółowy R (2) niedrożny, zakrzaczony, niekonserwowany; m. Sieraków, gmina Dobczyce,
powiat myślenicki.

Fotografia nr 47. Rów szczegółowy R (3) zniszczony przepust, rów zamulony; m. Sieraków, gmina Dobczyce,
powiat myślenicki.
Fotografia nr 48. Rów szczegółowy F2 (2) zarośnięty, wadliwe przepusty z drogi powiatowej na posesje prywatne;
m. Stadniki, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.

Fotografia nr 49. Rów zarośnięty, zniszczone przepusty; m. Dobczyce, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.
Fotografia nr 50. Rów R-A2 zamulony, zarośnięty, niedrożny; m. Niezdów, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.
*Fotografie 45-50. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat nowosądecki

Gmina Chełmiec
Powierzchnia powiatu: 1608 km2
Ludność powiatu: 284 483
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 112,70 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 351,43 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 16,
w tym:
zrzeszone: 8
niezrzeszone: 8
działające: 16
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
351,43 ha
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Fotografia nr 51. Rów D - pod Sromkową przepust niedrożny, rów częściowo przykryty, zanieczyszczony; m. Wielogłowy,
gmina Chełmiec, powiat nowosądecki.
Fotografia nr 52. Rów B - zarośnięty, oberwane skarpy; m. Wielopole, gmina Chełmiec, powiat nowosądecki.

Fotografia nr 53. Rów zarośnięty, przepust przy ul. Łącznej zniszczony, niedrożny; m. Chełmiec, gmina Chełmiec,
powiat nowosądecki.
Fotografia nr 54. Odbiornik wód drogi powiatowej, teren zabagniony; m. Marcinkowice, gmina Chełmiec,
powiat nowosądecki.
*Fotografie 51-54. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat nowosądecki

Gmina Łososina Dolna
Powierzchnia powiatu: 1608 km2
Ludność powiatu: 284 483
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 84,31 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 460,50 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 16,
w tym:
zrzeszone: 8
niezrzeszone: 8
działające: 16
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
398,50 ha
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Fotografia nr 55. Rów Koło Dębów zarośnięty, zniszczone skarpy; m. Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna,
powiat nowosądecki.
Fotografia nr 56. Rów Koło Gospodarstwa zakrzaczony, zamulony odpływ od przepustu; m. Łososina Dolna,
gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki.

Fotografia nr 57. Rów przydrożny zniszczony, niedrożny, zarośnięty; m. Sechna, gmina Łososina Dolna,
powiat nowosądecki.
Fotografia nr 58. Przepust okularowy ma uszkodzone przepusty, zagruzowany, niedrożny; m. Rąbkowa – Biernacki,
gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki.

*Fotografie 55-58. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat nowosądecki

Gmina Gródek nad Dunajcem
Powierzchnia powiatu: 1608 km2
Ludność powiatu: 284 483
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 88,17 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 198,40 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 8,
w tym:
zrzeszone: 8
niezrzeszone: 8
działające: 16
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
198,40 ha
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Fotografia nr 59. Rów Koło Kapliczki niekonserwowany, zamulony; m. Roztoka-Brzeziny, gmina Gródek nad Dunajcem,
powiat nowosądecki.
Fotografia nr 60. Przepust pod drogą we władaniu gmin jest zamulony, wylot drenu od budynku nr 83 uległ zarośnięciu,
przepust pod drogą powiatową jest lekko zamulony, m. Roztoka-Brzeziny, gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki.

Fotografia nr 61. Nowopowstały rów Koło Szklarni zarośnięty, wypłycony; m. Roztoka-Brzeziny,
gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki.
Fotografia nr 62. Potok Glinik zarośnięty, wypłycony; m. Roztoka-Brzeziny, gmina Gródek nad Dunajcem,
powiat nowosądecki.
*Fotografie 59-62. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat oświęcimski

Gmina Brzeszcze
Powierzchnia powiatu: 406 km2
Ludność powiatu: 153 238
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 46,13 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 675,00 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 10,
w tym:
zrzeszone: 7
niezrzeszone: 3
działające: niedziałające: Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
0 ha
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Fotografia nr, nr 63 i 64. Rów Janowiec posiada uszkodzone przepusty, duży stopień zamulenia, koryto zarośnięte krzewami;
m. Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski.

Fotografia nr 65. Rów zarośnięty, wypłycony; m. Brzeszcze, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski.
Fotografia nr 66. Rura do przepompowni, rów melioracyjny zarośnięty, wypłycony; m. Brzeszcze, gmina Brzeszcze,
powiat oświęcimski.

Fotografia nr 67. Rów melioracyjny zanieczyszczony, brak spadku wody; m. Brzeszcze, gmina Brzeszcze,
powiat oświęcimski.
Fotografia nr 68. Rów opaskowy Młynówka- oberwane skarpy, uszkodzone przepusty, zamulony; m. Brzeszcze,
gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski.

*Fotografie 63-68. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat oświęcimski

Gmina Przeciszów
Powierzchnia powiatu: 406 km2
Ludność powiatu: 153 238
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 35,4 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych:
2 478,00 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 10,
w tym:
zrzeszone: 7
niezrzeszone: 3
działające: niedziałające: Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
2 478,00 ha

29

Fotografia nr 69. Rów Pod Ogrodem-obsunięte i wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym odcinku rowów; m. Przeciszów,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.
Fotografia nr 70. Rów Czerwonka- obsunięte i wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym odcinku rowów; m. Piotrowice,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.

Fotografia nr 71. Rów Góra- obsunięte i wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym odcinku rowów; m. Przeciszów,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.
Fotografa nr 72. Rów Mokry zarośnięty, obsunięte i wyrwane skarpy, zamulenie dna na całym odcinku rowów; m. Piotrowice,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.

Fotografia nr 73. Rów Olszyna- obsunięte i oberwane skarpy, zamulenie na całym odcinku rowów; m. Piotrowice,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.
Fotografia nr 74. Rów Góra- obsunięte i oberwane skarpy, zamulenie na całym odcinku rowów; m. Przeciszów,
gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.
*Fotografie 69-74. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat tarnowski

Gmina Żabno

Powierzchnia powiatu: 1485 km2
Ludność powiatu: 310 605
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 101,5 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 2 512, 67 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 26,
w tym:
zrzeszone: 4
niezrzeszone: 21
działające: 25
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
1 710,56 ha
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Fotografia nr 75. Rów Podgórze zarośnięty na całej długości (nawet drzewami), zniszczone koryto; m. Żabno,
gmina Żabno, powiat tarnowski.
Fotografia nr 76. Rów zarośnięty drobniejszą roślinnością; m. Czyżów, gmina Żabno, powiat tarnowski.

Fotografia nr 77. Rów ul. Sikorskiego niekonserwowany, zarośnięty; m. Ilkowice, gmina Żabno, powiat tarnowski.
Fotografia nr 78. Rów ul. Górna niekonserwowany, zakrzaczony; m. Łęg Tarnowski, gmina Żabno, powiat tarnowski.

Fotografia nr 79. Rów Podgórze- zawalony mostek, rów niedrożny, uszkodzony przepust; m. Żabno, gmina Żabno,
powiat tarnowski.
Fotografia nr 80. Rów Podgórze zarośnięty na całej długości (nawet drzewami); m. Żabno, gmina Żabno,
powiat tarnowski.
*Fotografie 75-80. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat tarnowski

Gmina Wietrzychowice
Powierzchnia powiatu: 1485 km2
Ludność powiatu: 310 605
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 48,58 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 992,66 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 26,
w tym:
zrzeszone: 4
niezrzeszone: 22
działające: 26
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
992,66 ha
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Fotografia nr 81. Zarośnięty, zanieczyszczony rów na granicy w m. Wietrzychowice i Miechowice Wielkie,
gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski.
Fotografia nr 82. Rów Zadróżek zarośnięty drobniejszą roślinnością, niedrożny; m. Demblin, gmina Wietrzychowice,
powiat tarnowski.

Fotografia nr 83. Rów zarośnięty, niedrożny; m. Wola Rogowska, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski.
Fotografia nr 84. Rów zarośnięty roślinnością, niedrożne przepusty i brak odpływu; m. Miechowice Małe,
gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski.

Fotografia nr 85 . Rów melioracyjny zarośnięty; m. Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski.
Fotografia nr 86. Rów melioracyjny zarośnięty drobną roślinnością; m. Demblin, gmina Wietrzychowice, powiat tarnowski.
*Fotografie 81-86. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat tarnowski

Gmina Ciężkowice

Powierzchnia powiatu: 1485 km2
Ludność powiatu: 310 605
* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 103,22 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 0 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 26,
w tym:
zrzeszone: 4
niezrzeszone: 21
działające: 25
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
0 ha
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Fotografia nr, nr 87 i 88. Rów obok oczyszczalni ścieków - wąski, niedrożny; m. Bogoniowice, gmina Ciężkowice,
powiat tarnowski.

Fotografia nr, nr 89 i 90. Zniszczone skarpy, całkowita degradacja brzegu potoku, posuwająca się w kierunku pobliskiej
drogi gminnej, nieumocnione brzegi, nieregularne koryto; m. Siekierczyna, gmina Ciężkowice, powiat tarnowski.

Fotografia nr 91. Rów od strony rzeki Biała zarośnięty, wypłycony; m. Bogoniowice, gmina Ciężkowice, powiat tarnowski.
Fotografia nr 92. Rów wzdłuż linii kolejowej zarośnięty drobną roślinnością; m. Kąśna Dolna, gmina Ciężkowice,
powiat tarnowski.
*Fotografie 87-92. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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Powiat tatrzański

Gmina Biały Dunajec
Powierzchnia powiatu: 472 km2
Ludność powiatu: 65 168
P

* dane z roku 2009

Powierzchnia gminy: 35,51 km²
*dane z roku 2002

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji
wodnych szczegółowych: 0 ha
Ogółem ilość spółek wodnych w powiecie: 0,
w tym:
zrzeszone: 0
niezrzeszone: 0
działające: 0
niedziałające: 0
Powierzchnia zmeliorowana gruntów gminy
objętych działalnością spółki wodnej:
0 ha
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Fotografia nr 93. Rów odwadniający wraz z przepustem wzdłuż drogi z Białego Dunajca do Bańskiej Wyżnej- zakrzaczony,
zniszczone koryto; gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański.
Fotografia nr 94. Przepust pod drogą Pańszczykowa, odprowadzający do rzeki Biały Dunajec wody potoku; wypłycony,
gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański.

Fotografia nr 95. Most do odbudowy na Potoku Krajowy w ciągu ulicy Jana Pawła II; m. Biały Dunajec,
gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański.
Fotografia nr 96. Zniszczony brzeg rzeki Biały Dunajec pomiędzy ulicami Kościuszki i Jana Pawła II; m. Biały Dunajec,
gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański.

Fotografia nr, nr 97 i 98. Rów odwadniający wraz z przepustem wzdłuż drogi z Białego Dunajca do Bańskiej Wyżnej
zakrzaczony, niedrożny; m. Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański.
*Fotografie 93-98. Opracowano na podstawie: Zbiór notatek służbowych z przeglądu obiektów melioracji wodnej szczegółowej, załącznik nr 9.
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