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Na podstawie art.250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Kierownicy
Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole, Koninie,
Turku, Słupcy, Inowrocławiu, Włocławku, Jarocinie, Pleszewie przedstawiają Radzie Powiatu
Konińskiego roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 ( uwzględniając
podział zlewniowy powiatu).
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Koninie- Krzysztof Więcek
Nadzór Wodny w Koninie obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów: pleszewski,
kaliski, turecki, kolski, słupecki, koniński, w tym teren gmin: Stare Miasto, Golina, Rzgów,
Rychwał i m. Konin oraz częściowo teren gmin: Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Sompolno,
Ślesin, Wierzbinek, Grodziec, Krzymów, Kleczew, Kramsk, Skulsk.
Obszar działalności Nadzoru Wodnego w Koninie objęty został w 2020 r. robotami
eksploatacyjnymi budowli regulacyjnych obiektów piętrzących, wałów przeciwpowodziowych,
pompowni, zbiorników wodnych oraz eksploatacja pozostałych obiektów związanych
z gospodarką wodną, oraz eksploatacja pozostałych obiektów pn. Bieżąca konserwacja ,
eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych. Wykonanie bieżącej konserwacji wałów
przeciwpowodziowych rzeki Warty i wałów cofkowych, dopływów rzeki Warty na terenie ZZ
w Kole (dwa koszenia). Awaryjna naprawa zasuwy na śluzie w Gawronach gm. Skulsk na
głowie dolnej po stronie prawej. Niwelacja precyzyjna na zbiornikach: Września, Środa, Stare
Miasto, i Lubstowski Awaryjna napraw mechanizmu wyciągowego w jazie w m. trzy Borki
gm. Kramsk na Kanale Grójeckim. Awaryjne usunięcie dwóch wiatrołomów wraz z zabudową
wyrwy w skarpie Strugi Zarzewskiej m. Zastruże gm. Rzgów. Zwiększenie retencji poprzez
piętrzenie wód zlewni rzeki Powy m. Sarbicka gm. Tuliszków, m. Gadowskie Holendry
i Sarbicko gm. Tuliszków, na zaporze Zbiornika Stare Miasto, m. Stare Miasto. Awaryjna
naprawa klapy zwrotnej na przepuście wałowym w m. Sławsk Zabudowa wyrw brzegowych
na skarpie rzeki Powy. Serwis pomp na śluzie Morzysław i Pątnów. Zwiększenie retencji
poprzez piętrzenie wód zlewni Kanału Głównego. Zwiększenie retencji poprzez piętrzenie
wód zlewni Kanału Grójeckiego. Awaryjna naprawa czyszczarki krat na obiekcie Wola
Podłężna. Zabudowa wyrw brzegowych na skarpie rzeki Bawół ( . Stary Borowiec, Junno
gm. Grodziec). Awaryjna naprawa czyszczarki na pompowni Morzysław. Utrzymanie cieków
naturalnych i urządzeń wodnych cz. 1 Stary Topiec gm. Krzymów Napraw napędu
elektrycznego AUMA bramy komory śluzy Pątnów
Ogółem wartość wykonanych robót w roku 2020 r. to kwota 700 573,99 zł Do Nadzoru
Wodnego w Koninie, w 2020r. ogółem wpłynęło 606 spraw (wnioski, skargi) i przyjęto 64
wnioski dot. zgód wodnoprawnych, w tym 47 z terenu powiatu konińskiego.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Kole- Bartosz Rygas.
Nadzór Wodny w Kole obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów: kolski,
kutnowski, łęczycki, włocławski, koniński - częściowo teren gminy Krzymów: miejscowości:
Ladorudz, Brzezińskie Holendry, Rożek Krzymowski, Drążno Holendry, Piersk tj. obszar od
rzeki Warty do lewostronnego wału ( międzywale) oraz teren częściowo gminy Kramsk:
miejscowości: Patrzyków, Żrekie, Święte, Pogorzałki, Podgór, Barce, Wysokie,
Konstantynów, Drążek tj. obszar od rzeki Warty do drogi nr 266.
Na terenie gmin: częściowo Kramsk, Kościelec, Koło, m. Koło, Dąbie wykonywano
w ramach zadania „
Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wart i wałów cofkowych
dopływów rzeki Warty na terenie działania ZZ w Kole w 2020 r.”- Pierwsze koszenie wałów

przeciwpowodziowych na długości 50,886 km polegające na wykoszeniu skarp koron wałów
przeciwpowodziowych, naprawa dróg gruntowych - Polder Patrzyków- Warcica. Wartość
robót 106 686,13. Na terenie gm. Kramsk, Kościelec, Koło m. Koło wykonano drugie
koszenie wałów przeciwpowodziowych^ wykoszenie skarp)Wartość robót 11 203,71.
Zwalczano bluszcz Sosnowskiego na rzece Warcicy -teren gm. Kramsk, Koło i Osiek Mały .
Wartość robót 101 360,36zł. Na terenie gm. Kramsk i Koło wykonano prace remontowe na
przepompowniach Powiercie I, Powiercie II, Warcica, Żrekie związane z wykonaniem
zaleceń kontroli budowli. Wartość robót 34 291, 10 zł. Na terenie gm. Kramsk usuwano
drzewa i krzewy zagrażające linii średniego napięcia m. Święte doprowadzającej energię do
pompowni Warcica. Wartość robót 5 670, 00 zł. Wywóz skratek z przepompowni na terenie
działania Zarządu Zlewni w Kole wraz z utylizacja masy roślinnej dot. przepompowni Wola
Podłężna, Nizina Konińska, Warcica, Rumin, Powiercie I, Powiercie II- teren gm. Kramsk i
Koło. Wartość robót 9 840, 00 zł
Na całym obszarze działalności NW w Kole wykonywano bieżące utrzymanie oraz obsługę
budowli służących gospodarce wodnej wraz z remontem 7 budowli piętrzących na Kanale
Jaźwiniec. Wartość robót 11 5943,58 zł
Ogólna wartość wykonanych robót w roku 2020 to kwota 490 994,88 zł. Do Nadzoru
Wodnego w Kole, w 2020r. ogółem wpłynęło 466 spraw (wnioski, skargi) oraz wpłynęło 25
wniosków dot. zgód wodnoprawnych, w tym 2 zgody z powiatu konińskiego.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Turku- Grażyna Szamałek
Nadzór Wodny w Turku obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów turecki,
poddębicki, sieradzki, kolski, koniński - teren częściowo gminy Krzymów: miejscowości
Piersk, Krzymów, Nowy Krzymów, Drążeń, Genowefa, Kałek, Adamów, Smolnik, Izabelin,
Depaula. Na terenie gminy Krzymów była wykonywana konserwacja wałów
przeciwpowodziowych na długości 10,710 km - wykaszanie wałów przeciwpowodziowych.
Wartość wykonanych prac w roku 2020 to kwota 66 722,19 zł . Do Nadzoru Wodnego w
Turku w 2020 r. ogółem wpłynęło 662 spraw (wnioski, skargi) oraz wpłynęło 6 wniosków dot.
zgód wodnoprawnych.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Słupcy-. Michał Laskowski
Nadzór Wodny w Słupcy obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów słupecki,
wrzesiński, gnieźnieński, częściowo koniński - częściowo teren gminy Kazimierz Biskupiczęść wsi Tokarki i Cząstków oraz gminy Kleczew- część wsi Adamowo. Na obszarze
powiatu konińskiego, administrowanego przez Nadzór Wodny w Słupcy, nie występują żadne
urządzenia hydrotechniczne oraz cieki naturalne. W związku z tym, Nadzór Wodny w Słupcy
nie realizował na tym obszarze prac utrzymaniowych, konserwacyjnych oraz
eksploatacyjnych. Do Nadzoru Wodnego w Słupcy, w 2020 r. wpłynęło 2030 spraw (wnioski,
skargi) oraz wpłynęło 46 wniosków dot. zgód wodnoprawnych.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu- Sylwia Kiszka.
Nadzór Wodny w Inowrocławiu obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów:
inowrocławski, mogileński, słupecki,
kolski, radziejowski, aleksandrowski, włocławski,
koniński w tym obszar gmin częściowo Skulsk, Kleczew, Sompolno, Wilczyn, Wierzbinek,
Ślesin.
Na terenie gminy Wierzbinek, Izbica Kujawska, Babiak, Kłodawa, Przedecz było
wykonywane wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, hakowanie dna
przy

zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, - w ramach zadania Utrzymanie śródlądowych
wód płynących w 2020 r.- rzeka Noteć Wschodnia w km 344+684-356+924 ( 12,240 km).
Wartość wykonanych prac 97 082,25 zł.
Na terenie gminy Skulsk wykonywane było wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem,
hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, usunięcie suchych drzew
- wiatrołom w ramach zadania „Utrzymanie śródlądowych wód płynących w 2020 r. - rzeka
Lisewka w kmO+000- 5+000 ( 5,000 km). Wartość robót 8 136,68 zł oraz w ramach zadania
:Utrzymanie śródlądowych wód płynących w 2020 r.-Kanał Kuśnierz w km )+000 - 12+892
(12,892 km) wykonano na terenie gminy Skulsk i Jeziora Wielkie wykaszanie porostów ze
skarp z wygrabieniem, hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%.
Wartość robót 63858,08 zł.
Na terenie gminy Ślesin wykonano ogrodzenie z siatki wraz z montażem tablic
informacyjnych w ramach zadania : Wykonanie ogrodzenia z siatki na budowli syfon- Kanał
Grójecki w km 0+500. Wartość robót 8 600,00 zł.
Na terenie gmin: Wilczyn, Kleczew, Sompolno, Wierzbinek, Babiak i Przedecz
było
wykonywane utrzymanie i eksploatacja obiektów i budowli hydrotechnicznych ( dozór,
sterowanie poziomem wody, wykonywanie konserwacji elementów metalowych i betonowych
budowli, konserwacja stanowiska górnego i dolnego budowli , usuwanie zatorów,
wykonywanie drobnych napraw)- w ramach zadania - „Wykonywanie bieżącej konserwacji
i utrzymanie urządzeń wodnych w 2020 r.”. Wartość robót 11 302,94 zł. Na terenie działania
NW Inowrocław były wykonywane również prace utrzymaniowe wykraczające poza obszar
powiatu konińskiego. Wartość wykonanych prac ogółem w roku 2020 to kwota 532511,61 z ł ,
w tym m.in. na terenie powiatu konińskiego wartość wykonanych prac to kwota 188 979.95
zł . Do Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu w 2020 r. wpłynęło 606 spraw (wnioski, skargi)
oraz wpłynęło 79 wniosków dot. zgód wodnoprawnych.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego we Włocławku- Jan Rutkowski.
Nadzór Wodny we Włocławku obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów:
włocławski, radziejowski, lipnowski, aleksandrowski, płocki, koniński m.in. częściowo teren
gminy Wierzbinek- częściowo miejscowości: Witkowice, Kwiatkowo, Tomisławice,
Kryszkowice, Krzymowo, Galczyce, Władysławowo. Na ww. terenie nie były prowadzone
prace konserwacyjne w roku 2020. Do Nadzoru Wodnego we Włocławku w 2020 r. wpłynęło
185 spraw (wnioski, skargi, inne) oraz wpłynęło 126 wniosków dot. zgód wodnoprawnych.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru wodnego w Jarocinie- Paweł Kaźmierczak.
Nadzór Wodny w Jarocinie obejmuje swym zasięgiem głównie część powiatu: jarocińskiego,
pleszewski, a także część powiatu wrzesińskiego, słupeckiego, średzkiego, ostrowskiego,
krotoszyńskiego i konińskiego. Do Nadzoru Wodnego w Jarocinie, w 2020 r. wpłynęło 1123
spraw (wnioski, skargi) oraz wpłynęło 31 wniosków dot. zgód wodnoprawnych.
Sprawozdanie Kierownika Nadzoru wodnego w Pleszewie - Magdalena Bartczak.
Nadzór Wodny w Pleszewie obejmuje swym zasięgiem częściowo teren powiatów:
pleszewski, kaliski, ostrowski, częściowo koniński - częściowo teren gminy Grodziec,
częściowo m. Ciświca Stara ( teren leśny). Na tym terenie brak urządzeń wodnych objętych
nadzorem. Do Nadzoru Wodnego w Pleszewie, w 2020 r. wpłyń
/nioski,
skargi, inne) oraz 86 wniosków dot. zgód wodnoprawnych.

