
Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji 
urządzeń wodnych na terenie powiatu wieruszowskiego 

 
Powiat Wieruszowski realizuje zadanie pn. „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień 
lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie powiatu wieruszowskiego”.  
Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 541/GW/D/2012      
w formie dotacji z dnia 29.11.2012 r. wartość ogólna zadania wynosi 314.955,00 zł, w tym 
dotacja w wysokości 245.360,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
Zadanie polega na likwidacji zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w miejscach 
szczególnie narażonych na terenie powiatu wieruszowskiego, poprzez odwodnienie rowów    
w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pól uprawnych, posesji i dróg 
publicznych.  
Niedrożne rowy i przepusty zjazdowe uniemożliwiają odprowadzenie wód opadowych, 
powodują powstawanie zastoisk wodnych, rozlewisk w posesjach, przyczyniając się do 
powstania strat w uprawach rolnych i mieniu; niszczeniu ulega również infrastruktura 
drogowa.  
W celu likwidacji zagrożenia powodziowego w miejscowości Lututów projektuje się 
wykonanie następujących robót:  

1. Pogłębienie rowów przydrożnych na dł. 1160 mb,  
2. Odtworzenie przepustów zjazdowych Ø 40 dł. 5,0 m – 28 szt.,  
3. Obudowa wlotów do przepustów zjazdowych – 56 szt.,  
4. Pogłębienie i faszynowanie rowu melioracyjnego R-1 na dł. 815 mb.  

W celu likwidacji powstałego zastoiska wodnego niszczącego drogę, mienie mieszkańców, 
oraz grunty uprawne w otoczeniu dróg, posesji i pól uprawnych na terenie gmin: Bolesławiec 
i Łubnice projektuje się wykonanie następujących robót:  

1. Wykonanie odnowienia rowów przydrożnych na dł. 5350 mb,  
2. Odtworzenie przepustów zjazdowych dł. 5,0 m – 80 szt.,  
3. Wykonanie ścianek czołowych do przepustów zjazdowych – 160 szt.  

W celu likwidacji zagrożenia powodziowego w miejscowościach: Kolonia Osiek i Wyszanów 
i jego niszczącego wpływu na drogę, mienie mieszkańców oraz grunty uprawne w otoczeniu 
rzeki Prosny, projektuje się wykonanie następujących robót:  

1. Wykonanie odnowienia rowów przydrożnych na dł. 3 300 mb,  
2. Odtworzenie przepustów zjazdowych – 16 szt.,  
3. Wykonanie ścianek czołowych do przepustów zjazdowych – 32 szt.  

W celu likwidacji zagrożenia powodziowego w m. Sokolniki, Walichnowy projektuje się 
wykonać rowy odprowadzające wody powodziowe do rowów melioracyjnych 
odprowadzających wody do cieków podstawowych. Projektowane roboty obejmują:  

1. Wykonanie odnowienia rowów przydrożnych na dł. 1 600 mb,  
2. Odtworzenie przepustów zjazdowych – 14 szt.,  
3. Wykonanie ścianek czołowych do przepustów zjazdowych – 28 szt.  

Realizacja zadania przyczyni się do likwidacji zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych 
w miejscach szczególnie narażonych na terenie powiatu wieruszowskiego.  
 
Link do strony www.wfosigw.lodz.pl    
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