
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego oraz do ministra rolnictwa 

i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie i zinterpretowanie niejasności, z którymi przychodzą do mo-

jego biura senatorskiego mieszkańcy powiatu łęczyckiego, a zwłaszcza gminy Łęczyca, sołectw Łęka, Zawa-

da oraz mieszkańcy gminy Góra Świętej Małgorzaty. 

Problem dotyczy naprawy mostów rolniczych usytuowanych między innymi na rzece Zian. Z powyższych 

mostów korzystają właściciele użytków zielonych zlokalizowanych w kompleksie gruntów zmeliorowanych 

sołectwa Łęka. Z uwagi na ich zły stan techniczny wymagana jest ich niezwłoczna naprawa. Mieszkańcy 

sołectwa Łęka na początku lutego bieżącego roku wystąpili z prośbą do wojewody łódzkiego o sfinansowanie 

naprawy mostów. Wojewoda łódzki pismem z dnia 19 lutego 2015 r. nr IA-IV.7830.6.2015 stwierdził, iż „na 

podstawie art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo wodne można uznać że w/w mosty są elementem dróg dojazdowych 

niezbędnych do właściwego utrzymywania obszarów zmeliorowanych i że w tym przypadku mają zastoso-

wanie przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W związku z tym ich utrzymanie 

należy do marszałka województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 75 Prawa wodnego). 

Mosty te, jak wynika z treści pisma, służą także rolnikom do przeprawy przez rzekę Zian i określane są jako 

tzw. mosty rolnicze. Może więc zachodzi potrzeba ustalenia przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Łodzi obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania tych obiektów”. Niestety, ze zdaniem 

wojewody łódzkiego nie zgadza się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, który 

w piśmie z dnia 24 marca 2015 r. nr DU/6216/348/1499/2015 skierowanym między innymi do sołtysa wsi 

Łęka stwierdza, iż „WZMiUW (…) nie zgadza się ze stanowiskiem Wojewody Łódzkiego wykazanym 

w piśmie znak IA-IV.7830.6.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. (…) wskazuje Marszałka Województwa Łódzkie-

go jako organ właściwy do załatwienia przedmiotowej sprawy. (…) Mosty komunikacyjne (…) nie stanowią 

elementu drogi dojazdowej niezbędnej do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych”. 

Jak widzimy, dwie instytucje publiczne rozumieją inaczej te same przepisy ustawy – Prawo wodne, 

a cierpią oczywiście ludzie, tym razem rolnicy, którzy nie mogą wjechać na teren swoich działek, łąk, pa-

stwisk, a tym samym uniemożliwia się im wykonywanie pracy zarobkowej. 

Reasumując: zwracam się do Pana Ministra o pomoc w wyjaśnieniu przedmiotowej sprawy i ustaleniu 

konkretnego rozstrzygnięcia. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 




