Informacja dotycząca gospodarki wodnej w Gminie Jedlińsk w 2010r.
Tegoroczna aura uwypukliła narastające od wielu lat problemy w gospodarce wodnej,
bezpośrednio dotyczące większości mieszkańców naszej gminy.
Wiosenne roztopy, następnie nadmiar opadów atmosferycznych spowodowały lokalne
podtopienia posesji oraz zalanie dużych obszarów użytków rolnych powodując znaczne straty
materialne w gospodarstwach.
Powodem tej sytuacji w znacznej mierze jest nie wykonywanie swoich obowiązków przez
właścicieli gruntów w zakresie właściwego utrzymania wód, polegających na zachowaniu
lub odtworzeniu stanu cieków, ich dna lub brzegów, prawidłowej eksploatacji, konserwacji i
remontów urządzeń i istniejących budowli regulacyjnych w celu umożliwienie swobodnego
spływu wód lub lodu.
Jednym z głównych sposobów regulacji stosunków wodnych w glebie użytków rolnych jest
melioracja gruntów wykonywana na koszt państwa z częściowym (1/5 kosztów) udziałem
właścicieli gruntów .
Niestety głównie z przyczyn małego zainteresowania rolników w naszej gminie tylko 20%
gruntów jest zmeliorowanych.
Zasady gospodarki wodnej oraz prawa i obowiązki właścicieli zostały określone w
ustawie Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019), w myśl której :
1/ powierzchniowe wody publiczne rzeki i cieki naturalne /w naszej gminie rz. Radomka,
Tymianka , Struga Wsolska i Ciek od Jankowic/ – ich utrzymanie należy do Marszałka
województwa i jego służb /Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych/
2/ powierzchniowe wody niepubliczne /prywatne/ w rowach, stawach, zbiornikach wodnych –
ich utrzymanie należy do właścicieli gruntów, na których są położone / rolnicy, zarządcy
dróg publicznych – w pasie drogowym, zakłady pracy i inni/
Informujemy, iż jesienią br. zostało wykonane przez WZMiUW szereg prac konserwacyjnych
i regulacyjnych na ciekach publicznych na terenie gminy Jedlińsk, tj:
- na rzece Radomce – odcinek Lisów – Jedlińsk – prace w toku
- na rzece Młynówce – odcinek od trasy nr 7 ok. 500m w górę rzeki
- na Cieku od Jankowic – końcowy odcinek przed ujściem do rzeki Radomki – ok. 700m
- na Strudze Wsolskiej – odcinek od ujścia do rzeki Radomki do trasy nr 7; trwają końcowe
prace na terenie Muzeum Gombrowicza. Planuje się realizacje kolejnego odcinka rzeki.
Prace te winny pozytywnie wpłynąć na swobodny spływ wód tymi ciekami, szczególnie w
okresach powodziowych.
W przypadku gruntów zmeliorowanych konserwacją urządzeń, w tym rowów melioracyjnych
zajmuje się działająca w imieniu zrzeszonych w niej rolników - Gminna Spółka Wodna w
Jedlińsku. Obecnie sprawy administracyjne oraz utrzymanie urządzeń prowadzi Rejonowy
Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu, do którego przystąpiła GSW. Prace konserwacyjne
finansowane są głównie ze składek członkowskich oraz dotacji Skarbu Państwa.
Terminowe opłacanie składek na Spółkę Wodną jest podstawą do dalszych działań
prowadzących do pozyskania środków finansowych zewnętrznych i w konsekwencji
podejmowania prac w terenie.
Wg. informacji RZSW w Zwoleniu w br. w ramach spółki wodnej zostały wykonane prace:
- konserwacja rowów melioracyjnych w m. Ludwików – dł ok. 2400m
- 2 awarie drenacji w m. Jankowice
- konserwacja rowu w m. Mokrosęk – ok. 400m.
Na wiosnę 2011r Związek planuje dalsze prace w innych miejscowościach, po uzgodnieniu z
Zarządem GSW w Jedlińsku.
Zachęcamy do korzystania z usług tej wyspecjalizowanej jednostki w zakresie utrzymania
wód na gruntach przez wszystkie zainteresowane osoby.

Informujemy też , iż istnieje prawem uregulowany zakaz zakłócania spokojnego stanu wody
na gruncie /poprzez umyślne działanie człowieka/ tzn. zakaz zastawiania wody swobodnie
płynącej, przekierowywania jej spływu ze szkodą na grunty sąsiednie.
Nadzór nad gospodarka wodną sprawują;
- w zakresie utrzymania wód publicznych i wód istotnych dla rolnictwa – Marszałek
Województwa poprzez Wojewódzki Oddział Melioracji i Urządzeń Wodnych Radom, ul.
Wernera 4.
- w zakresie utrzymania gruntów zmeliorowanych rolników zrzeszonych w Gminnej Spółce
Wodnej będących w ewidencji Marszałka – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w
Zwoleniu ul. gen. Sikorskiego 15
- w zakresie utrzymania pozostałych gruntów zmeliorowanych oraz wód objętych
pozwoleniami wodno-prawnymi –Starosta Radomski, Radom, ul. Domagalskiego 7.
- zakłócenie stosunków wodnych na gruncie – Wójt Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19.
Instytucje nadzoru mają uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i
wydawania decyzji nakazujących dostosowanie się do wymogów prawa lub zakazujących
niedozwolonych czynności, zabronionych prawem.
Ponadto w każdym przypadku nie przestrzegania prawa również w zakresie gospodarki
wodnej organa bezpieczeństwa publicznego/policja / mają obowiązek ścigania tych wkroczeń
i przymuszenia do podejmowania działań zgodnie z prawem.
Wszelkie interwencje w zakresie właściwego utrzymania wód należy kierować do organów
odpowiedzialnych za ich nadzór
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