
 
 

Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

o poniesieniu w 2022 roku kosztów utrzymania wód stanowiących własność Skarbu 
Państwa na terenie Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) na wniosek Wójta 
Gminy Michałowice Rada Gminy Michałowice uchwala: 

§ 1.  

Ponieść w 2022 roku koszty zadania w zakresie utrzymania wód stanowiących własność 
Skarbu Państwa do wysokości 180 000 zł brutto, związanych z realizacją zadania pn. 
"Konserwacja bieżąca rzek Raszynki i Utraty w granicach administracyjnych gminy 
Michałowice". 

§ 2.  

Warunki realizacji i finansowania zadania o którym mowa w § 1 zostaną określone 
w porozumieniu. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Gmina Michałowice realizując cele ochrony przed podtopieniami terenów leżących nad rzekami 
Raszynka i Utrata uczestniczy w pracach w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym 
koryt przedmiotowych cieków, ich dna oraz brzegów. Udział Gminy Michałowice corocznie wnosi 
z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Utraty kwotę 1500 zł do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, do 
którego wystąpiliśmy z propozycją zawarcia Porozumienia o ustaleniu kosztów utrzymania wód na 
terenie Gminy Michałowice oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. 
zadania pn. „Konserwacja bieżąca rzek Raszynki i Utraty w granicach administracyjnych gminy 
Michałowice”. Zadanie obejmować będzie wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych rzek 
Raszynka i Utrata związanych z koniecznością należytego utrzymania stanu technicznego i 
zapewnienia swobodnego spływu wód i lodów oraz zapewnienia lepszego odbioru dla sieci rowów i 
kanalizacji deszczowej chroniąc okoliczne tereny przed podtopieniami. W wyniku zawarcia ww. 
Porozumienia wyłoniony zostanie wykonawca zadania z którym zostanie zawarta umowa, której 
gmina Michałowice będzie stroną zamawiającą. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą 
ponosić koszty inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 
koszty utrzymania tych wód, które określa się w porozumieniu do zawarcia którego upoważnione są 
jednostki samorządu terytorialnego i Wody Polskie. Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest uzasadnione 
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