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1. Podstawa prawna sprawozdania.

W zwiqzku z obowiqzkiem wynikajqcym z zapisow art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Iipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne
sprawozdanie z dziatah podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatow: ciechanowskiego,
makowskiego, przasnyskiego, puttuskiego, ptoriskiego i wyszkowskiego przez Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzqd
Zlewni w Dqbem, Nadzar Wodny w Puttusku.
Do podstawowych zadari Nadzoru Wodnego nale2y w szczegolnoki:
a)

prowadzenie Biura Obstugi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie wtakiwoki
nadzoru wodnego,

b)

prowadzenie postqpowan administracyjnych w zakresie zgtoszea wodnoprawnych,

c)

prowadzenie postoowari administracyjnych w sprawach dotyczqcych zwolnienia
od zakazu grodzenia nieruchomoki przylegtych do publicznych grOdlqclowych wad
powierzchniowych,

d)

zatatwianie skarg i wnioskow, oraz prowadzenie ich rejestru,

e)

monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarzqdu
Zlewni o zagro2eniach w sytuacji wystqpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
prowadzenie wspOtpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,

f)

opiniowanie przekroczenia ciekaw, przepustow, lokalizacji budynkOw, wylotow
z kanalizacji, stawow, ujqa wody, zbiornikow wodnych i innych obiektOw,

g)

dokonywanie okresowych przegiqd6w wad i urzqdzeri wodnych,

h) wspOtudziat w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wOd, urzqdze6 wodnych,
usuwania szkOd oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalajqcych na
prowadzenie prac utrzymaniowych,
i)

dokonywanie odczytOw wskazari urzqdzeo pomiarowych,

j)

utrzymywanie i eksploatacja urzqdzeh wodnych oraz ciekow naturalnych bqdqcych
wtasnokiq Skarbu Paristwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzor nad realizacjq prac
wykonywanych przez firmy zewnqtrzne,

k) wspOtpraca z jednostkami samorzqdowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronq
Srodowiska i gospodark wodnq w zakresie wtakiwoki nadzoru wodnego,
I) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlakow zeglugowych
na srodlgdowych drogach wodnych,
m) wspatudziat w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiqzkow u2ytkownikOw
obwod6w rybackich,
n) wspotpraca w a kcji powodziowej i szacowaniu szkod powodziowych,
o)

administrowanie obiektami nadzoru wodnego.
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2. Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z mapq i kratkg charakterystykg.
Nadzor Wodny w Puttusku obejmuje swoim zasiqgiem gtownie powiat puttuski, a tak2e zachodniq
czqk powiatu wyszkowskiego, potudniowq czek powiatu makowskiego i przasnyskiego oraz
potudniowo- wschodniq czgg6 powiatu ciechanowskiego i ptoriskiego. Catkowita powierzchnia
obszaru objqta zasiggiem Nadzoru Wodnego w Puttusku wynosi 549,5 km'.
Catkowita dtugok ciekow wynosi 138,4 km w tym 21 km szlakOw 2eglownych. Dtugok watOw
wynosi 6,5 km. W watach zainstalowane sq 3 gluzy. Nadmiar wOd z zawala pompowany jest
z wykorzystaniem dwOch pompowni.

3. Zestawienie gmin znajduAcych siq na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Puttusku.
Zarzqd Zlewni

Nadzor Wodny

Powiat
ciechanowski
makowski
przasnyski

Zarzqd Zlewni
w Dqbem

Gmina
Gotymin-Ogrodek
OpinogOra Gorna
Karniewo
Szelkow
Czernice Borowe
Krasne
Gzy

Puttusk

Obryte
puttuski

Puttusk
Swiercze

Winnica
Zatory
ptoriski

Sorisk

wyszkowski

Rzanik
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4. Zakres prac wykonanych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Puttusku.

L.p.

Gmina

Puitusk

1

Gz y

Puttusk

2

Nazwa zrealizowanego
zadania

Utrzymanie rzeki
Przewodowki 32 km

Konserwacja 6,5 km walow
przeciwpowodziowych

Wartoie
wykonanych
prac

Opis zadania
Odprowadzenie nadmiaru wad
opadowych. Zapewnienie
wtaSciwego funkcjonowania
systemow wodno
melioracyjnych.
Zapewnienia bezpiecznego
splywu w6d i loclow w
normalnych warunkach
hydrologicznych.

84,75 tyg zL

81,6 tyS zt.

5. Liczba spraw wptywaj4cych i prowadzonych przez Nadzor Wodny.
Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 Iipca 2017 r. Dz. U. 2018, poz. 2268

Kwartat

Zgody wodnoprawne na podstawie art.
397 ust. 3 pkt 3
(w zwiqzku z art. 240 ust. 5 pkt 1)

llog6 spraw wptywajqcych do NW (wnioski,
skargi, inne)

I

1

164

II

8

420

III

5

386

IV

4

296

ROCZNIE

18

1266

6. Pozostate informacje.
Rzeka Narew ptynie przez teren Nadzoru Wodnego w Puttusku od km 61+000 do km 84+000 tj. od
ujkia kanatu A do ujkia rzeki Orzyc. Na odcinku tym przy stanach wody niiszych od gredniej
rocznej wystgpujq utrudnienia w Zegludze, spowodowane matymi gtqbokokiami na szlaku
2eglownym. Wyptycenia to sq miejscami zatorogennymi w okresie zamarzania rzeki.
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Ptorisk, czerwiec 2019 rok

Spis tretci:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar dziafania Nadzoru Wodnego wraz z mapq i krotkq charakterystykg.
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Pozostate informacje.
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1. Podstawa prawna sprawozdania.
W zwiazku z obowiqzkiem wynikajacym z zapisOw art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Iipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie
z dziafari podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatow ptoriskiego, ptockiego, sierpeckiego,
Zuromiriskiego, ciechanowskiego, puttuskiego, nowodworskiego przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzqd Zlewni
w Ciechanowie, Nadzor Wodny w Ptorisku.
Do podstawowych zadari Nadzoru Wodnego nale2y w szczegolnogci:
a)

prowadzenie Biura Obstugi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie wtagciwogci
nadzoru wodnego,

b)

prowadzenie postepowari administracyjnych w zakresie zgtoszeri wodnoprawnych,

c)

prowadzenie postqpowari administracyjnych w sprawach dotyczacych zwoinienia
od zakazu grodzenia nieruchomoki przylegtych do publicznych srodlgdowych wOd
powierzchniowych,

d)

zafatwianie skarg i wniosk6w, oraz prowadzenie ich rejestru,

e)

monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarzadu
Zlewni o zagroleniach w sytuacji wystapienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
prowadzenie wspOtpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,

f)

opiniowanie przekroczenia ciekow, przepustow, lokalizacji budynkOw, wylotow
z kanalizacji, stawow, ujq6 wody, zbiornikow wodnych i innych obiektow,

g)
h)

dokonywanie okresowych przegladow w6d i urzadzeri wodnych,
wspotudziat w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania \mod, urzadzeh wodnych,
usuwania szkod oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalajacych na
prowadzenie prac utrzymaniowych,

i)

dokonywanie odczytow wskazari urzadzeri pomiarowych,

j)

utrzymywanie i eksploatacja urzadzeri wodnych oraz ciekow naturalnych bgdacych
wfasnoki4 Skarbu Paristwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzor nad realizacja prac
wykonywanych przez firmy zewnetrzne,

k)

wspotpraca z jednostkami samorzadowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronq
rodowiska i gospodark wodnq w zakresie wtakiwogci nadzoru wodnego,

I) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlakow Zeglugowych
na srodladowych drogach wodnych,
m) wspoludziat w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiazkOw uiytkownikow
obwodow rybackich,
n) wspOtpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkod powodziowych,
o)

administrowanie obiektami nadzoru wodnego.
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2. Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z map4 i kratkg charakterystykg.

Nadzor Wodny w Ptorisku obejmuje swoim zasiqgiem powiat ptoriski, a takie czqk powiatu
ptockiego, sierpeckiego, iuromiriskiego, ciechanowskiego, puttuskiego, nowodworskiego.
Catkowita powierzchnia obszaru objqta zasiqgiem Nadzoru Wodnego w Ptorisku wynosi
1678,7 km2. Dtugoge ciekow na terenie administrowanym przez Nadzor Wodny w Ptorisku
wynosi 385,358 km.

3. Zestawienie gmin znajdukcych siq na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Ptorisku.
Zarzqd Zlewni

Nadzor Wodny

Powiat

ptoriski
Zarzqd Zlewni w
Ciechanowie

Ptorisk

ptocki

Gmina
Baboszewo
Czerwirisk nad Wistq
Dzierzqinia
Joniec
Naruszewo
Nowe Miasto
m. Ptorisk
Ptorisk
m. Raciqi
Raciqi
Sochocin
Zatuski
Bulkowo
Drobin
Staroireby
4

Wyszogrod
Rogciszewo
Sierpc
Zawidz
Siemiqtkowo
Glinojeck
Ojrzeri
Swiercze
Winnica
Nasielsk

sierpecki
2uromiriski
ciechanowski
puttuski

Nowy Dwor Mazowiecki
Pomiechowek

nowodworski

Zakroczym

4. Zakres prac wykonanych na terenie dzialania Nadzoru Wodnego w Ptorisku.

L.p.

1

Gmina

Baboszewo

Baboszewo
2

Raciqi

Baboszewo
3

Raciqi

Nazwa zrealizowanego
zadania
Utrzymanie wod na terenie
Nadzoru Wodnego w Ptorisku
Rzeka Rokitnica od km 0+000
do km 2+781

Wartosc
wykonanych
prac

Opis zadania
Zapewnienia sptywu wod
z obszarow zmeliorowanych
normalnych warunkach
hydrologicznych.

37 690,85 zt

Utrzymanie wod na terenie
Zapewriienia sptywu wod
Nadzoru Wodnego w Ptorisku z obszarow zmeliorowanych
Rzeka Rokitnica od km 2+781 normalnych warunkach
do km 15+012
hydrologicznych.

35 565,38 zt.

Utrzyrnan;e wod na terenie
Nadzoru Wodnego w Ptorisku
Rzeka Dobrzyca od km 0+000
do km 14+844

118 077,02 zt

Zapewnienia sptywu wod
z obszarow zmeliorowanych
normalnych warunkach
hydrologicznych.

5. llott spraw wptywajqcych i prowadzonych przez Nadzor Wodny w Ptorisku.
Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 Iipca 2017 r. Dz. U. 2018. 2268

Kwartat

Zgody wodnoprawne na podstawie art.
397 ust. 3 pkt 3
(w zwiqzku z art. 240 ust. 5 pkt 1)

llogd spraw wptywajqcych do NW (wnioski,
skargi, inne)

I

6

14

II

8

332

III

12

328

IV

11

234

ROCZNIE

37

908
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6. Pozostate informacje.
W ubiegiym roku do Nadzoru Wodnego w Norisku nie zgtoszono problemOw zwigzanych
z podtopieniami, wezbraniami, zjawiskami lodowymi ani suszq.

KIERON1K

•
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SPRAWOZDANIE Z DZIALAN PODEJMOWANYCH NA TERENIE
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Spis treici:

1.

Podstawa prawna sprawozdania.

2.

Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z map i krotkg charakterystykq.

3.

Zestawienie gmin znajdujqcych siq na terenie dzialania Nadzoru Wodnego.

4.

Zakres prac wykonanych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego.

5. note i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadz6r Wodny.
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1. Podstawa prawna sprawozdania.

W zwiqzku z obowiqzkiem wynikajqcym z zapisow art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Iipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne
sprawozdanie z dziatan podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatOw wyszkowskiego,
wotomiriskiego, puttuskiego przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzqd Zlewni w Dqbe, Nadzor Wodny w Wyszkowie.
Do podstawowych zadari Nadzoru Wodnego naleiy w szczegolnoki:
a)

prowadzenie Biura Obstugi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie wtakiwogci
nadzoru wodnego,

b)

prowadzenie postgpowari administracyjnych w zakresie zgtoszefi wodnoprawnych,

c)

prowadzenie postgpowafi administracyjnych w sprawach dotyczqcych zwolnienia
od zakazu grodzenia nieruchomoki przylegtych do publicznych srodIgdowych wad
powierzchniowych,

d)

zatatwianie skarg i wniosk6w, oraz prowadzenie ich rejestru,

e)

monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarzqdu
Zlewni o zagroieniach w sytuacji wystqpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
prowadzenie wspotpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,

f)

opiniowanie przekroczenia ciekow, przepustow, Iokalizacji budynkow, wylotow
z kanalizacji, stawOw, ukt wody, zbiornikow wodnych i innych obiektOw,

g)

dokonywanie okresowych przeglqdow w6d i urzqdzeri wodnych,

h)

wspoludziat w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wod, urzqdzeri wodnych,
usuwania szkOd oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalajqcych na
prowadzenie prac utrzymaniowych,

i)

dokonywanie odczytow wskazafi urzqdzeo pomiarowych,

j)

utrzymywanie i eksploatacja urzqdzefi wodnych oraz ciek6w naturalnych bqdqcych
wtasnokiq Skarbu Paristwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzOr nad realizacjq prac
wykonywanych przez firmy zewnqtrzne,

k)

wspOtpraca z jednostkami samorzqdowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronq
Srodowiska i gospodark wodnq w zakresie wtagciwoSci nadzoru wodnego,

I) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlakOw 2eglugowych
na SrOdlqdowych drogach wodnych,
m) wspotudziat w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiqzkow uiytkownikow
obwodow rybackich,
n) wspotpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkOd powodziowych,
o)

administrowanie obiektami nadzoru wodnego.
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•
2. Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z mapq i krotkq charakterystylq.

Nadzor Wodny w Wyszkowie obejmuje swoim zasiqgiem powiat wyszkowski a tak2e czqg6
powiatu wolomitiskiego i puftuskiego. Catkowita powierzchnia obszaru objqta zasiqgiem Nadzoru
Wodnego w Wyszkowie wynosi 680,71 km'.
Na terenie administrowanym przez Nadz6r Wodny w Wyszkowie dtugok rzek wynosi 152,12 km
(w tym, szlak zeglugowy — 42,20 km), dtugok walOw przeciwpowodziowych wynosi 2,778 km.
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3. Zestawienie gmin znajduAcych siq na terenie dziatania Nadzoru Wodnego
w Wyszkowie.

Zarzad Zlewni

Nadzor Wodny

Powiat

Gmina
WyszkOw
Somianka

wyszkowski

Zabrodzie
Rzgnik
Brariszczyk

Zarzad Zlewni
w Debem

Dabrowka

Wyszkow
wotomiriski

Ttuszcz
JadOw
Zatory

puttuski

Pokrzywnica
Obryte

4. Zakres prac wykonanych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Wyszkowie.
W roku 2018 wykonano roboty konserwacyjne na watach przeciwpowodziowych rzeki Bug
i rzeki Prut w petnym zakresie oraz blisko 23 % catego rozmiaru ciekow, bqd4cych w administracji
PGW Wody Polskie i znajduj4cych siq na terenie Nadzoru Wodnego w Wyszkowie. Na ciekach na
bie2qco rozbierane byty tamy bobrowe. Sq to dziatania doraine, tamy po rozbiOrce sq w kr6tkim
czasie odbudowywane. Prace konserwacyjne polegaty gtownie na wykoszeniu skarp i dna ciekOw,
a take korony watOw oraz odcinkowym odmuleniu dna.

L.p.

Gmina

Nazwa zrealizowanego
zadania

Opis zadania

1

WyszkOw
Somianka

Wyznaczanie szlaku wodnego

W miesiacu kwiecieri
wyznaczono szlak ieglugowy na
rzece Bug - 42,20 km

Wartok
wykonanych
prac
sitami wtasnymi
PGW Wody
Polskie

2

Zabrodzie

Roboty utrzymaniowe i
eksploatacyjne

Fiszor Srodkowy /14,52 km

119,96 tys. zt

3

Wyszkow
Zabrodzie

Roboty utrzymaniowe i
eksploatacyjne

Ruda / 10,53 km

128,06 tys. zt

4

Somianka

Roboty utrzymaniowe i
eksploatacyjne

Bug — roboty punktowe —
zabezpieczenie skarpy / 1

16,73 tys. zt

5

D4brawka

Roboty utrzymaniowe i
eksploatacyjne

Bug — roboty punktowe —
wycinka drzew / 4

7,65 tys. zt
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6

WyszkOw

Roboty konserwacyjne
watow
przeciwpowodziowych

Lewostronny wat
przeciwpowodziowy rz. Bug
odc. Latoszek

7,93 tys. zt

7

Zatory
Pokrzywnica
Obryte

Roboty konserwacyjne
watow
przeciwpowodziowych

Lewostronny wat
przeciwpowodziowy rz. Prut

8,72 tys. zt

8

Zatory
Pokrzywnica
Obryte

Roboty konserwacyjne
watow
przeciwpowodziowych

Prawostronny wat
przeciwpowodziowy rz. Prut

9,17 tys. zt

5. llott spraw wptywajqcych i prowadzonych przez Nadzor Wodny w Wyszkowie.

Kwartat

Zgody wodnoprawne na podstawie art.
397 ust. 3 pkt 3
(w zwiqzku z art. 240 ust. 5 pkt 1)

!loge spraw wptywajqcych do NW (wnioski,
skargi, inne)

I

1

37

Il

5

78

III

4

101

IV

1

46

ROCZNIE

11

262

W roku 2018 prowadzone byty postwowania administracyjne w zakresie zgtoszeri
wodnoprawnych, wydawane byty stosowne decyzje administracyjne. Przykto i rozpatrzono
11 zgtoszeri wodnoprawnych. tqcznie do tutejszego nadzoru wptynqto 262 spraw zewnqtrznych.
Pracownicy nadzoru wodnego udzielali informacji interesantom, przekazywano korespondencjg
wedtug wtaSciwoki do odpowiedniej jednostki W6d Polskich.

6. Pozostate informacje.

W ramach dziatalnoki prowadzonej w 2018 roku pracownicy Nadzoru Wodnego caty rok
monitorowali sytuack na rzece Bug oraz innych ciekach. Informacje o stanach wad rzeki Bug
codziennie odczytywane byty z wodowskazu i przekazywane do Zarzqdu Zlewni. W miesigcu
kwietniu wyznaczony zostat szlak zeglowny na dtugogci 42,20 km. Dokonywane byto sondowanie
koryta rzeki Bugu, wziqto udziat w zarybieniu. Przekazywano do Zarzqdu Zlewni w Dqbe
informacje o zagroleniach w sytuacji wystqpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.
W miesigcu styczniu na rzece Bug wystqpita pokrywa lodowa, stany wad przekroczyty stan
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ostrzegawczy. Na bie24co wspotpracowano z Powiatowym Zespotem Reagowania Kryzysowego
w Wyszkowie, monitorowano koryto i informowano o sytuacji na rzece.
W roku ubieglym pracownicy nadzoru opracowali dokumentacje na roboty utrzymaniowe na
ciekach przebiegajqcych w granicach dziatania o tqcznej dtugogci 109, 91 km (bez rzeki Bug 42,20
km) na szacunkow4 kwotq 718,71 tys. zt. Prowadzony byt nadzor nad robotami utrzymaniowymi
na ciekach. Wykonywano nadzOr nad zapewnieniem naleiytego stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych. Przygotowano i przeprowadzono kontrole tych obiektOw.
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Wody Polskie

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Poiskie
Nadzor Wodny w Ciechanowie
ul. Powstaticow Warszawskich 11
06-400 Ciechanow

SPRAWOZDANIE Z DZIAtAKI PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W CIECHANOWIE
NA OBSZARACH POWIATOW CIECHANOWSKIEGO, PLOKISKIEGO,
MtAWSKIEGO, PULTUSKIEGO, MAKOWSKIEGO, PRZASNYSKIEGO
I ZUROMINSKIEGO
ZA ROK 2018

Ciechanow, czerwiec 2019 rok

T

Spis tretci:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z man i krotk4 charakterystyka.
3. Zestawienie gmin znajduj4cych siq na terenie dziatania Nadzoru Wodnego,
4. Zakres prac wykonanych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego.
5. iloCC i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzor Wodny.
6.

Pozostate informacje.
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1. Podstawa prawna sprawozdania.
W zwiqzku z obowiqzkiem wynikajqcym z zapisow art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pain. zm.) przedstawiarn Racizie Powiatu roczne sprawozdanie
z dziatan podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatow ciechanowskiego, plonskiego,
mtawskiego, puttuskiego, makowskiego, przasnyskiego

Zurominskiego przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie, Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzqd
ZIewni w Ciechanowie, Nadzor Wodny w Ciechanowie.
Do podstawowych zadari Nadzoru Wodnego naleZy w szczegOinoki:
a)

prowadzenie Biura Obstugi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie wtakiwoki
nadzoru wodnego,

b)

prowadzenie postwowan administracyjnych w zakresie zgtoszeri wodnoprawnych,

c)

prowadzenie postoowan administracyjnych w sprawach dotyczqcych zwoinienia
od zakazu grodzenia nieruchomoki przylegtych do publicznych Sradiqdowych wad
powierzchniowych,

d)

zatatwianie skarg i wnioskow, oraz prowadzenie ich rejestru,

e)

monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarzqdu
Ziewni o zagroieniach w sytuacji wystqpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
prowadzenie wspatpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,

1) opiniowanie przekroczenia ciekaw, przepustow, iokalizacji budynkaw, wylotow
z kanalizacji, staw6w, ujqC wody, zbiornikow wodnych innych obiekt6w,
g)

dokonywanie okresowych przeglqdaw wad i urzqdzen wodnych,

h) wspotudziat w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wad, urzadzeri wodnych,
usuwania szkad oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwaiajacych na
prowadzenie prac utrzymaniowych,
) dokonywanie odczytow wskazari urzqdzeri pomiarowych,
j)

utrzymywanie i eksploatacja urzqdzeri wodnych oraz ciekaw naturainych bqdqcych
wtasnokia Skarbu Paostwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadthr nad realizacj4 prac
wykonywanych przez firmy zewngtrzne,

k) wspotpraca z jednostkami samorz4dowymi oraz organami odpowiedzia(nymi za ochrone
Srodowiska gospodarkg wodnq w zakresie wtakiwoki nadzoru wodnego,
I) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli sziakaw Zeg(ugowych
na Sr6dIqdowych drogach wodnych,
nn) wspatudziat w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiqzkaw uiytkownikaw
obvvodow rybackich,
n) wspatpraca w akcji powodziowej szacowaniu szkod powodziowych,
o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.
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2. Obszar dziatania Nadzoru Wodnego wraz z mapq i krotkq charakterystykq.
Nadzor Wodny w Ciechanowie obejmuje swoim zasiqgiem powiat ciechanowski, a take czek
powiatu ptoriskiego, mtawskiego, puttuskiego, makowskiego, przasnyskiego i turominskiego.
Catkowita powierzchnia obszaru objeta zasiqgiem Nadzoru Wodnego w Ciechanowie wynosi
1805 km2 . Dtugok ciekow na terenie administrowanym przez Nadzorze Wodnym w Ciechanowie
wynosi 418,144 km.

3. Zestawienie groin znajdujqcych siq na terenie dziatania Nadzoru Wodnego.
Zarzqd Zlewni

Nadzar Wodny

Gmina

Powiat

m. Ciechan6w
Ciechanow
Glinojeck
Gotymin-Orodek
Zarz4dZiewni

Ciechanow

ciechanowski

Grudusk
Ojrzeri

w Ciechanowie

Opinogora Goma
Regimin
Sorisk
ptoriski

Baboszewo
Joniec
4

Nowe Miasto
Raci#
Sochocin
Dzierzgowo
!Wawa
Radzanow
Szrerisk
mtawski

Strzegowo
Stupsk
Szydtowo
Wieczinia KoScielna
WiSniewo

puftuski

Gzy
wiercze

makowski

Karniewo

przasnyski

Krasne
Czernice Borowe

iuromiriski

Siemiqtkowo

4. Zakres prac wykonanych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Ciechanowie.

L.p.

1

Gmina

Ojrzefi

Soosk,
2

Opinogora Goma,
Regimin

3

Racigi

4

Ojrze6 ,
Ciechanow,
Regimin

Nazwa zrealizowanego
zadania
Zasypanie wyrwy na rzece
tydyni od km 7+835 do km
7+880 w m. Przyrowa, gm.
Ojrze6
Utrzymanie wod na terenie
Nadzoru Wodnego w
Ciechanowie — rzeka Sona
Wschodnia od km 0+000 do
km 31+870 i od 35+630 do
36+720
Utrzymanie wod na terenie
Nadzoru Wodnego w
Ciechanowie — rzeka Ciek A
od km 4+740 do km 11+620
Utrzymanie mid na terenie
Nadzoru Wodnego w
Ciechanowie — roboty
konserwacyjne na
budowlach piqtrzqcych na
rzece tydyni

Opis zadania
Przywrocenie wczeiniej
zgodnej ze stanem
ewidencyjnym trasy cieku
poprzez zasypanie wyrwy na
tuku rzeki
Zapewnienia sptywu wod
z obszar6w zmeliorowanych
normalnych warunkach
hydrologicznych.
Zapewnienia sptywu wod
z obszarow zmeliorowanych
normalnych warunkach
hydrologicznych.
Wykonanie i uzupetnienie
barierek, postawienie tablic
informacyjnych.

Wartoge
wykonanych
prac

27 440,00 zt

100 344,74 zt

28 503,07 zt

49 901,00 zt
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5. llogt spraw wptywakcych i prowadzonych przez Nada& Wodny w Ciechanowie.
Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 Iipca 2017 r. Dz. U. 2018. 2268

Kwartat

Zgody wodnoprawne na podstawie art.
397 List. 3 pkt 3
(w zwiqzku z art. 240 ust. 5 pkt 1)

llok spraw wpiywaja.cych do NW (wnioski,
skargi, inne)

I

2

152

II

5

328

III

4

256

IV

8

220

ROCZNIE

19

956

6. Pozostate informacje.

W ubiegtym roku do Nadzoru Wodnego w Ciechanowie nie zgtoszono problernow zwigzanych
z potopieniami, wezbraniami, zjawiskami lodowymi i suszq.

KIEROVVNIK
(+14-Am
Cezar)i Betley.
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