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W związku z naszym pismem Nr OR.0003.10.2019 z dnia 07.03.2019 r., dotyczącym Pana 
interpelacji z dnia 27.02.2019 r. w sprawie uregulowania linii brzegowej rzeki Pilica 
miejscowości Wierbka na wysokości posesji przy ul.Głównej 52 uprzejmie informuję 
- zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Piotrkowie Trybunalskim Nr WA.ZPU.3.502.41.2019.MP/KM z dnia 29.03.2019 r., 
że podczas oględzin rzeki Pilica na wskazanym odcinku stwierdzono konieczność wykonania 
konserwacji bieżącej rzeki, polegającej na wykoszeniu skarp, hakowaniu dna, usunięciu 
namulisk oraz zasypaniu licznie występujących nor bobrowych i wyrw brzegowych. 
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zakres robót konserwacyjnych 
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie realizowany jest w oparciu o „Plan 
rzeczowo-finansowy bieżących wydatków związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego 
mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na lata 2019-2021", w którym 
przedmiotowy odcinek rzeki został umieszczony, ale określone w ten sposób potrzeby 
konserwacyjne mogą być jednak zrealizowane po uzyskaniu odpowiednich środków 
finansowych oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach. 

Dodatkowo Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że dokłada wszelkich starań, 
aby roboty związane z rozbiórką tam bobrowych z uwagi na negatywne skutki działania bobra 
europejskiego były realizowane w możliwie jak najszybszym terminie. 

Kserokopię pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Piotrkowie Trybunalskim przesyłam w załączeniu. 

Natomiast w odpowiedzi na interpelację, dotyczącą remontu kładki dla pieszych w miejscowości 
Wiebka na rzece Pilica, łączącej ul.Kochanowskiego z ul.Głównąi wykonania barier ochronnych 
uprzejmie informuję, że kładka została wybudowana przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji 
Rolniczych w Katowicach przy udziale ZSE „OSPEL" S.A. w Wierbce na czas remontu mostu 
na rzece Pilica w miejscowości Wierbka, jednakże nie została włączona do ewidencji przez 
WZIR. Kładka nie jest też własnością gminy. 

W związku z powyższym gmina nie może wykonać remontu kładki, ponieważ nie może 
finansować działań na obiektach, których nie jest właścicielem. 


