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Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą podjęcia działań 
zmierzających do uregulowania przepływu wód opadowych zbieranych przez rzekę 
Malinę informuję , iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 
2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących 
własność publiczną (Dz.U. z 2003r. Nr 16, poz. 149) koryto rzeki (właściwa nazwa 
Dzierżązna) jest zaliczane do powierzchniowych wód płynących stanowiących własność 
Skarbu Państwa. 
Faktycznie przebiega ona przez działki prywatne lub w pasach drogowych dróg gminnych 
w tym także ul. Przyrodniczej. 
W tej sprawie prowadzona była korespondencja z Wojewódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Łodzi który stoi na stanowisku, iż do czasu uregulowania spraw 
związanych z uporządkowaniem statusu prawnego gruntu pod wodami rzeki Maliny 
(Dzierżązna) brak jest podstaw do wydatkowania środków finansowych z Budżetu 
Państwa na udrożnienie i utrzymanie rzeki. 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uważa , że zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 
Prawa wodnego sami zainteresowani właściciele działek mając w tym interes prawny 
i faktyczny powinni doprowadzić do ustalenia linii brzegowej koryta rzeki poprzez 
wydzielenie działki rzecznej z gruntów prywatnych i przekazać za odpowiednim 
odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa. 
Po zakończeniu tych czynności WZMiUW w Łodzi może przystąpić do uporządkowania 
statusu istniejących naniesień oraz podjąć czynności związane z udrożnieniem koryta 
rzeki. Gmina M. Zgierz również nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań na 
gruntach prywatnych. 
Naturalne ukształtowanie terenu powoduje, iż rzeka jest odbiornikiem wód opadowych 
z przyległych ulic w tym także ul. Ozorkowskiej. W celu rozwiązania powyższego 
problemu zostały podjęte działania związane z zaprojektowaniem i realizacją kanałów 
deszczowych w części ulic dzielnicy Proboszczewice. 
Koszty takich inwestycji są bardzo duże i wymagają one rozłożenia w długim okresie 
czasu. 
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