
Rowy melioracyjne 

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz 
przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień i zalewania 
gruntów rolnych i posesji.  
Wójt Gminy Tułowice przypomina, że zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r.  poz. 145)  utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty 
drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do zainteresowanych właścicieli 
nieruchomości . 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli gruntów i posesji należy: 
1)  budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi 
przepustami, 
2)   partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi 
korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową oraz  utrzymanie rowów melioracji 
szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne. 

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele 
gruntów  nie konserwują urządzeń melioracyjnych szczegółowych kolejno – jeden po drugim. 
Właściciel nieruchomości nie należący do spółki wodnej powinien sam dbać o stan rowów na 
terenie własnej posesji. 

 Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogowym drogi gminnej są 
utrzymywane na koszt gminy. Stosownie do art. 77 ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako 
właściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana do bezpośredniego utrzymywania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów). W odniesieniu do rowów  
i innych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się na gruntach 
prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu gminy, gdyż z tego 
źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieruchomości.  

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne ( Dz.U. z 2012 r.  poz. 145)  właściciel gruntu,  
o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie,  
a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku 
odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, nie może odprowadzać wód oraz 
ścieków na grunty sąsiednie. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz 
zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób 
trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie wójt może, w drodze 
decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie 
urządzeń zapobiegających szkodom. 

Informujemy, że w myśl art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z poźn. zm.) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń 
melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. 

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do 
właściwego stanu przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych 
nieruchomościach. 


