S P R O S T O W A N I E !!!
W związku z pojawiającymi się sygnałami o doręczaniu co niektórym płatnikom podatku rolnego,
przez Firmę CASSIS Grupa Finansowa z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Świdnickiej 39 Oficyna II p., wezwań do zapłaty składki melioracyjnej, tut. Spółka Wodna
informuje, że przesyłane pisma nie mają oparcia w okolicznościach faktycznych i prawnych. Spółka
wodna upoważniła powyższy podmiot jedynie do przekazywania informacji o obowiązkach osób
korzystających z urządzeń spółki (konserwowane rowy melioracyjne) lub przyczyniających się do
ich zanieczyszczenia (np. odprowadzanie ścieków bytowych do rowów melioracyjnych ), na których
ciąży obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki.
Zatem osoby, które nie spełniają tych warunków, na chwilę obecną nie są zobligowane do
wniesienia należności objętej takim wezwaniem.
Za wszelkie niedogodności, z uwagi na zaistniałą sytuację, uprzejmie przepraszamy.
Jednocześnie nadmieniamy, że niebawem Spółka zamierza wystąpić do Starosty Powiatu
Wrocławskiego o nałożenie przez niego drogą decyzji administracyjnej świadczeń na rzecz osób
odnoszących korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, jak i tych, które je
zanieczyszczają (posiadających status rolnika), o czym zobowiązanych zawiadomimy odrębnym
pismem. Osobom, które uiściły wpłaty, zostaną one naliczone na poczet przyszłych zobowiązań
(objętych wnioskiem do Starosty), natomiast osoby, które posiadają status członka (złożyły
deklarację o przystąpieniu do Spółki), wedle postanowień Statutu Spółki, winny uregulować
zaległości (wcześniejsze wezwania ze strony Spółki nie przyniosły zamierzonego rezultatu, bowiem
dług z tyt. składek urósł do kwoty ok. 40 000 zł i Spółka zmuszona była sprzedać wierzytelność).
Informujemy, że stosownie do uchwały Nr I/5/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2014 r.
ustalone zostały składki pieniężne w wysokości:
1) 12,00 zł rocznie od 1 ha fizycznego - dla członków Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie
Śląskim, proporcjonalnie do powierzchni użytkowanych gruntów;
2) 12,00 zł rocznie - dla członków Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim,
gospodarujących na gruntach o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha fizyczny.
W związku z powyższym, składka dla Pana/i wynosi rocznie: ilość hektarów fizycznych x 12,00 zł.
W przypadku posiadania areału poniżej 1 ha fizycznego należy uiścić opłatę w kwocie 12,00 zł.
Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie
Śląskim: 35 9575 1014 0031 3131 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Odział
w Łagiewnikach), corocznie do 31 grudnia danego roku.
Podsumowując, zważywszy na to, że areał zmeliorowanych gruntów na terenie gminy stanowi
4922 ha na ogólną powierzchnię gminy 5562 ha, wszyscy rolnicy czerpią korzyści z urządzeń spółki
(urządzenia melioracyjne + system drenarski).
Podkreślamy również, że spółka pomimo zawierania w nazwie sformułowania „Gminna”,
posiada swoją osobowość prawną, władze – zarząd i działa w oparciu o przepisy prawa wodnego.
Nie wchodzi tym samym w struktury Gminy (Urzędu Gminy).
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