
 

1. Radny Pan Zdzisław  Kaczmarczyk  zgłosił wniosek w sprawie 

możliwości korzystania przez rolników ze zbiornika w miejscowości 

Chotel Czerwony (Gaj). Rolnicy wykorzystywali by zbiornik do 

nawadniania pól. 

Odp. Korzystanie z wody pochodzącej ze zbiornika w m. Gaj jest 

szczególnym korzystaniem z wód (nawadnianie gruntów i upraw) 

wykraczającym poza korzystanie zwykłe i powszechne, a także nie 

mieści się w katalogu czynności stanowiących usługi wodne. 

W kategorii szczególnego korzystania z wód jest to: nawadnianie 

gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 

na dobę.  Wymaga to uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Uzyskania pozwolenia potrzebne jest również na wykonanie obiektów 

służących do ujmowania wód powierzchniowych 

Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia konieczne jest 

opracowanie operatu wodnoprawnego, decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jego braku – 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja 

o warunkach zabudowy. 

Wszystkie te czynności wymagają czasu i poniesienia dosyć istotnych 

kosztów finansowych. 

W związku z powyższym rodzą się pytania:  

- Kto będzie wnioskującym i poniesie koszty związane z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego oraz  koszty opłat. 

- Kto będzie uprawniony do korzystania z wody pochodzącej ze 

zbiornika. 

Ponadto nadmierny pobór wody może oddziaływać niekorzystnie na 

grunty sąsiednie. 



 

2. Radny Pan Stanisław Kucięba zgłosił następujące wnioski: 

- o ogrodzenie placów zabaw w tych miejscowościach, gdzie znajdują się 

one w pobliżu drogi. Poinformował, że stwarza to niebezpieczeństwo dla 

korzystających z nich dzieci, 

Odp. Zdecydowana większość placów zabaw na ternie Gminy Wiślica 

jest ogrodzona.  

Nieliczne place, w tym plac zabaw w Szczerbakowie nie posiadają 

ogrodzenia. 

Gmina Wiślica czyni intensywne starania o pozyskanie środków 

zewnętrznych na dalsze remonty świetlic wiejskich, w tym placów 

zabaw ze względu na niewystarczające środki własne. 

- o remont chodnika w miejscowości Szczerbaków,  

Odp. Wniosek w sprawie remontu chodnika zostanie przekazany do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju. 

- zapytał też kiedy zostaną udrożnione rowy i  zniszczone tamy bobrowe. 

Odp. W kwestii udrożnienia rowów i likwidacji tam bobrowych 

informujemy, że w ostatnich dwóch latach zostało odmulone ponad 60 

km rowów, w tym znaczna część rowów położonych na terenie 

sołectwa Szczerbaków.  Ponadto na bieżąco, przy wykorzystaniu 

koparki spółki wodnej, są odmulane i udrażniane kolejne rowy. 

Prace związane z konserwacją rowów są wykonywane, w miarę 

posiadanych środków, zgodnie ze zgłoszeniami złożonymi przez 

radnych i sołtysów.  Jednak wieloletnich zaniedbań nie da się załatwić 

w jednym roku. 

Co do likwidacji tam bobrowych informujemy, bóbr jest gatunkiem 

prawnie chronionym i usuwanie tam wymaga złożenia odpowiedniego 

wniosku oraz uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Kielcach. 



Niemniej informujemy, że gmina Wiślica w dniu 16 kwietnia br. 

przesłała stosowne pismo w sprawie udrażniania cieków wodnych, na 

których zostały wybudowane tamy bobrów do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz RDOŚ  

w Kielcach. 

 

3. Radny Pan Stanisław Bystrzanowski zgłosił wniosek o poszerzenie 

drogi powiatowej w Skotnikach Dolnych od szkoły w stronę Zagości tzw. 

droga Pasturka-Gorysławice. 

Odp. Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Busku Zdroju oraz Starosty Buskiego. 

 


