
 

 

UCHWAŁA  Nr V/37/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z    dnia 28 lutego 2019 r. 

 
w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczącego jednokrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego 

na rzece Wiśle w Gminie Karczew w 2019 r. 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Wyraża się wolę przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej w postaci utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią, w 

zakresie jednokrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w Gminie 

Karczew w roku 2019. 

2. Zadanie, o którym w ust. 1, będzie realizowane na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy Wodami Polskimi a Gminą Karczew, określającego szczegółowe 

warunki przejęcia zadania. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2018 r., poz. 1000, 1349,1432 i 

2500. 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Zgodnie z art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 762) ochrona przeciwpowodziowa, w tym budowa, modernizacja oraz 

utrzymanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacja 

przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa należy do działu 

administracji rządowej gospodarka wodna. W poprzednim stanie prawnym zadania te 

wykonywał samorząd województwa, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Według obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U z 2018 r., 

poz. 2268 z późn. zm.) zadania te należą do właściwości Wód Polskich. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli Gminie Karczew na zawarcie porozumienia                     

z Wodami Polskimi celem wykonania jednokrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego 

na rzece Wiśle w Gminie Karczew, które to prace jako utrzymanie urządzeń 
przeciwpowodziowych należą do zakresu zadań administracji rządowej. Przyjęcie zadania 

pozwoli na utrzymanie wału przeciwpowodziowego w należytym stanie technicznym. Środki 

na ten cel zostały już zabezpieczone w budżecie Gminy w wysokości 28000,00 zł. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Piotr Żelazko 

 


