
Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

dot. zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska
(Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów, 27 września 2016 r.)

ZADANIA REALIZOWANE COROCZNIE:

1) Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych będące w gestii Dzielnicy (21 km),
utrzymywane są w wysokiej sprawności technicznej i w roku bieżącym (tak samo jak
w roku 2015) poddane są trzykrotnej konserwacji (dwie konserwacje zostały już
wykonane, trzecia będzie realizowana w terminie 17 października - 7 listopada br.).
• w zlewni Kanału Jeziorki konserwacją objęte są następujące urządzenia: J-1, J-1-1,

J-3-1 od strony zachodniej Stawu Pozytywka, J-3-1 od strony wschodniej Stawu
Pozytywka, J-2, J-1-2-3, R-3, R-3, J-3-1, D, 8-4, 0-1, 0-1, J-3-3, J-S,

• w zlewni Potoku Służewieckiego: rów Grabowski, 12, 14, A, M-1, PS-1C, 15, PS-6,
C, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18, PS-S, PS-3, PS-16, PS-18, rów Imieliński, 17, IV, PS-7, PS-4,
19, PS-19, 10, PS-4-1.

W ramach konserwacji realizowane są następujące prace:
• koszenie traw i innych porostów ze skarp i pasa o szer. 1m wzdłuż obu skarp,
• koszenie, bagrowanie traw z dna cieku,
• wygrabienie skarp i pasa o szer. 1m wzdłuż obu skarp,
• transport skoszonych traw i porostów ze wskazanych rowów.
• oczyszczanie rowów, zastawek, krat, przepustów z odpadów (gałęzie, trawy,

odpady) wraz z wywozem,
• odmulanie części zakrytych (rurociągów) oraz przepustów wraz z wywozem,
• czyszczenie studni rewizyjnych.

2) Zabiegi konserwacyjne na Jeziorze Zgorzała
W roku bieżącym zaplanowano przeprowadzenie dwóch konserwacji: pierwsza została
zrealizowana w terminie 17-31 sierpnia br., druga będzie realizowana w październiku br.
(w roku 2015 zaplanowana i zrealizowana została jedna konserwacja).
Podstawowym celem prac jest spowolnienie procesu eutrofizacji (zarastania) zbiornika
wodnego.
Zabiegi konserwacyjne obejmują:
• koszenie traw i innych porostów na skarpach,
• zebranie odpadów pochodzenia antropogenicznego ze skarp i zbiornika,
• wywiezienie skoszonych traw, porostów oraz odpadów.

3) Zabiegi konserwacyjne na Stawach Wąsal i PozytyWka
W roku bieżącym zaplanowano przeprowadzenie dwóch konserwacji: pierwsza została
zrealizowana w terminie 17-31 sierpnia br., druga będzie realizowana w październiku br.
(w roku 2015 zaplanowana i zrealizowana została jedna konserwacja).
Podstawowym celem prac jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu
melioracyjnego w rejonie ulic: Karczunkowskiej, Pozytywki, Katarynki i Żmijewskiej.
Zabiegi konserwacyjne obejmują:
• koszenie traw i innych porostów na skarpach,
• zebranie odpadów pochodzenia antropogenicznego ze skarp i zbiornika,
• wywiezienie skoszonych traw, porostów oraz odpadów.

Zrealizowana w roku 2012 rekultywacja Stawów Wąsal i Pozytywka była dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 746.094,97 zł. W umowie dotacyjnej Urząd
Dzielnicy zobowiązał się do utrzymania ww. urządzeń wodnych w właściwym stanie
technicznym.

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH
• Kanał Grabowski,
• Kanał Jeziorki,
• Kanał Imieliński,
• Kolektor B-4,
• Kolektor B-2,
• Kanał Bokserski

zostały w 2014 r. wykreślone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z ewidencji
wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Na terenie dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy są jedyne urządzenia melioracji wodnych, które w roku bieżącym
nie były konserwowane.

Utrzymanie powyższych urządzeń stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej. Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 513), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885),
gmina może wspierać działalność administracji rządowej tylko w przypadkach, gdy
dopuszczają to ustawy szczególne (w przypadku utrzymania urządzeń wodnych jest to
ustawa - Prawo wodne).

Przepisy przywołanej ustawy nie pozwalały dotychczas na dofinansowanie z własnych
środków jednostki samorządu terytorialnego kosztów utrzymania urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, w związku z czym wydatkowanie przez Dzielnicę środków na ten
cel, stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Bez zmiany przepisów
szczególnych (ustawy - Prawo wodne), środki na utrzymanie wykreślonych z ewidencji
urządzeń mogły pochodzić jedynie z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, który jednak
w piśmie z dnia 23 listopada 2015 r. poinformował, że "pomimo prowadzonych rozmów
i podejmowanych działań w budżecie Wojewody Mazowieckiego na 2016 rok nie
zaplanowano środków, z których można by realizować utrzymanie problemowego mienia
przez Prezydenta Warszawy. Spowodowane jest to niewystarczającymi środkami jakimi
dysponuje Wojewoda Mazowiecki. Całkowite koszty utrzymania innego mienia związanego
z gospodarką wodną zostały przez Urząd m.st. Warszawy oszacowane na ok. 1,5 mln zł."
Dopiero zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
2295) o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw, stworzona została możliwość - na podstawie stosownych
porozumień - dofinansowania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego
kosztów utrzymania omawianych urządzeń.

Powyższa zmiana ustawodawstwa w zakresie możliwości finansowania konserwacji
urządzeń melioracji wodnych podstawowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich,
w tym urządzeń wodnych znajdujących się na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
była podstawą zawarcia w dniu 4 sierpnia 2016 r. pomiędzy m.st. Warszawa
a Samorządem Województwa Mazowieckiego porozumienia w sprawie określenia
zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych.

Na mocy ww. porozumienia oraz przekazania Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy do
budżetu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy środków finansowych na realizację omawianego
zadania, w dniu 22 września br. zostało opublikowane stosowne zamówienie publiczne;
termin składania ofert: 30 września br.

-
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REKULTYWACJA JEZIORA GRABOWSKIEGO

W dniu 20 lipca 2016 r. Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy otrzymał z Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismo informujące, że w katastrze wodnym
według stanu na dzień 14 lipca 2016 r., na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego
Polski sporządzonej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (wersja
z kwietnia 2016 r.) oraz dostępnych materiałów kartograficznych, Jezioro Grabowskie
stanowi śródlądową powierzchniową wodą płynącą.
Zgodnie z art. 10 ust.t a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, śródlądowe wody
powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa, a prawa właścicielskie
w stosunku do tych wód - na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 omawianej ustawy - wykonuje
marszałek województwa.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087), z dniem wejścia w życie ustawy
stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty pokryte wodami przechodzą
w trwały zarząd odpowiednio - urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, parków narodowych i marszałków województw, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1-4
ustawy, o której mowa wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Przejście mienia, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, na wniosek
zainteresowanego, właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Zarząd Dzielnicy Ursynów rn.st. Warszawy nie może
kontynuować z właścicielami nieruchomości (działki nr ewid. 11 i 13/1 z obrębu 1-08-28)
rozmów dotyczących porozumienia obejmującego rekultywację Jeziora Grabowskiego, jak
również przystąpienia do realizacji robót budowlanych w omawianym zakresie (spotkanie
z właścicielami w tej sprawie odbyło się w Urzędzie Dzielnicy w dniu 14 września br.).

Dzielnica wystąpiła do Marszałka z prośbą o przygotowanie w trybie art. 19 ustawy o zmianie
ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wniosku dot. wydzielenia śródlądowych
wód płynących obejmujących Jezioro Grabowskie wraz z gruntami, które pokrywają wody
tego jeziora.

ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2015:

1) Przebudowa drenażu w rejonie ul. Akustycznej w związku z budową kanalizacji
deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego
Zadanie mające na celu poprawę odwodnienia ul. Akustycznej i umożliwienie
swobodnego spływu wód do Stawu Wingerta, zostało zrealizowane w terminie:
28 września - 1 grudnia 2015 r. W ramach prac wykonano:
• likwidację studni rewizyjnej na dz. ew. nr 57/3,
• likwidację zbieracza na dz. ew. nr 57/2,57/3 i 59/5,
• zbieracz o długości 27 mb na dz. ew. nr 59/5 i 57/2.

2) Przebudowa drenażu w rejonie ul. Buszyckiej
Zadanie obejmujące wykonanie drenażu na odcinku 53,5 mb oraz montaż dwóch studni
rewizyjnych, zostało zrealizowane w terminie 9-30 listopada 2015 r.
Wybudowany drenaż stanowi odwodnienie ulicy Buszyckiej oraz ma na celu poprawę
stosunków gruntowo-wodnych w zasięgu swego oddziaływania (przed przystąpieniem
do prac, drenaż w tym rejonie był zdekapitalizowany).

3) Prace przygotowawcze związane z rekultywacją Stawu Zabłockiego
Na terenie Stawu Zabłockiego w roku 2015 wykonano następujące prace: badania
geotechniczne (15.06-31.08.2015), badania osadów dennych (15.06-31.08.2015),
inwentaryzację dendrologiczną (15.07-30.09.2015), jak również zakończoną w roku
bieżącym inwentaryzację przyrodniczą (13.07.2015-01.08.2016):
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• badania geotechniczne objęły wykonanie czterech odwiertów do głębokości 3 m
p.p.t., na podstawie których stwierdzono, iż na terenie przyległym do zbiornika
wodnego zalegają grunty słabo przepuszczalne, spoiste, tj. gliny;

• badania osadów dennych przeprowadzono w oparciu o próbki pobrane na wlocie
oraz wylocie rowów ze zbiornika. Na podstawie otrzymanych wyników można
stwierdzić, że osady denne zalegające staw nadają się do wykorzystania na
terenach miejskich;

• inwentaryzacja dendrologiczna objęła inwentaryzację terenową drzew i krzewów
wraz z dokonaniem w terenie pomiaru ich położenia. Celem prac było m.in.
wyznaczenie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki ze względów
pielęgnacyjnych, w szczególności roślin o złym stanie zdrowotnym, drzew
o zachwianej statyce, drzew stwarzających zagrożenie, roślin rosnących w zbyt
dużym zwarciu;

• inwentaryzacja przyrodnicza objęła wykonanie dokumentacji faunistycznej mającej
na celu identyfikację i rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych wraz oszacowaniem
ich liczebności, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

W związku z przekazaniem przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy informacji, że w stosunku do
działek nr ewid. 127/2 i 127/4 z obrębu 1-08-34, stanowiących własność Skarbu
Państwa, toczą się postępowania w sprawie o zasiedzenie z wniosków osób fizycznych
- nie jest w chwili obecnej możliwa dalsza realizacja omawianego zadania.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2016:

1) Budowa kraty na rowie C
Rów C jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, który przepływa częściowo
przez Las Kabacki, a jego ujście do Kanału Grabowskiego zlokalizowane jest w rejonie
ul. Kanarkowej.
Planowany termin realizacji robót budowlanych: IV kwartał br.
Wykonanie kraty (jak również umocnienie dna i skarp poniżej i powyżej kraty) ograniczy
napływ liści i innych przedmiotów do części zakrytej urządzeń melioracji wodnych, tym
samym ograniczone zostanie ryzyko powstania zatorów w miejscach trudno dostępnych.

2) Przebudowa rowu melioracyjnego J-3
Rów J-3 jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych, zlokalizowanym po
wschodniej stronie Stawu Pozytywka. Przebudową będzie objęty odcinek od zbiornika
do wlotu rurociągu, co usprawni odprowadzenie wód z Stawu Pozytywka.
Planowany termin realizacji robót budowlanych: IV kwartał 2016 r.
Roboty budowlane obejmą:
• wyprofilowanie dna i skarpy rowu zgodnie z wyznaczonymi spadkami,
• usuniecie wierzchniej warstwy darni i humusu z skarp i dna cieku,
• umocnienie skarp i dna rowu, poprzez ułożenie elementów betonowych,
• wykonanie osadnika o dł. 3m. i głębokości 0,3 m,
• umocnienie ścianek bocznych dna koryta rowu.-
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