
UCHWAŁA NR XXXVI/381/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych na rowach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 223 § 
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Krupski 
Młyn 

uchwala 

§ 1. Wniosek mieszkańców oraz właścicieli 
działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych na rowach 
stanowiących własność Gminy Krupski Młyn 
z dnia 10 stycznia 2022 roku (data wpływu do 
Urzędu Gminy w Krupskim Młynie 17 stycznia 
2022 roku) uznać za zasadny. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady 
Gminy Krupski Młyn do powiadomienia 
wnoszących wniosek o sposobie rozpatrzenia 
wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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UZASADNIENIE 

W dniu 17 stycznia 2022 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynął wniosek mieszkańców oraz 
właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie przeprowadzenia prac konserwacyjnych na rowach 
stanowiących własność Gminy Krupski Młyn. Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku. Członkowie Komisji po dokonaniu 
szczegółowej analizy wniosku wypowiedzieli się w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać 
wniosek za zasadny. We wrześniu 2021 roku, wskutek sytuacji powodziowej w miejscowości Żyłka, 
pracownicy Urzędu Gminy Krupski Młyn dokonali wizji lokalnej w miejscowości Żyłka. Ustalono, iż brak 
stałej i systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu 
prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają 
nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Wobec 
powyższego: 

1) Wystosowano w październiku ubiegłego roku pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w sprawie uregulowania stanu cieku wodnego Wilczarnia oraz konieczności systematycznej 
konserwacji tego cieku. Z otrzymanej w styczniu 2022 roku korespondencji wynika, że Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach w 2021 roku 
przeprowadził prace konserwacyjne koryt cieków, w stosunku do których posiada prawa właścicielskie. 
Ponadto w 2022 roku planuje wycinkę drzewa z odcinka ujściowego cieku Wilczarnia, co ostatecznie 
udrożni koryto, w ramach kompetencji przyznanych jednostce terenowej Wód Polskich. Jednocześnie 
Nadzór Wodny Tarnowskie Góry prowadzi obecnie postępowanie zmierzające do ustalenia czy 
elementy zabudowy koryta cieku Wilczarnia, zostały wykonane na podstawie uzyskanych zgód 
wodnoprawnych. Natomiast w ramach działań informacyjnych Nadzór Wodny Tarnowskie Góry 
zapewnił, że przy opiniowaniu inwestycji podmiotom zewnętrznym, zamierzającym realizować 
zabudowę na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, przedstawia wiążące się z tym ryzyko. 

2) Wystosowano w październiku ubiegłego roku pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego istniejącego wału przeciwpowodziowego w Żyłce. 
Z otrzymanej w październiku 2021 roku korespondencji wynika, że zgodnie z dokumentami 
posiadanymi w siedzibie nadzoru, przed powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie tj. przed 2018 roku, ani ówczesny administrator rzeki Małej Panwi tj. RZGW we Wrocławiu, ani 
administrator cieku Wilczarnia tj. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
nie wykonywali praw właścicielskich do przedmiotowego nasypu, ani działek przez niego zajętych. Nie 
realizowali także żadnych prac remontowych w tym zakresie. W związku z czym  Nadzór Wodny 
Tarnowskie Góry jednoznacznie stwierdził, że nie posiada w swojej ewidencji wspomnianego nasypu 
ani nie ma wiedzy, który podmiot jest za nasyp odpowiedzialny. 

3) W miarę możliwości finansowych w roku bieżącym planujemy ująć w budżecie gminy zadanie 
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – geodezyjnej dotyczącej rowów znajdujących się 
w miejscowości Żyłka i stanowiących własność naszej gminy. Opracowana dokumentacja pozwoliłaby 
na rozpoczęcie w kolejnych latach budżetowych zadania związanego z pracami melioracyjnymi 
w miejscowości Żyłka. W świetle powyższego przedmiotowy wniosek uznany został za zasadny. Rada 
Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania treści niniejszej uchwały 
wnioskodawcom. 
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