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   W związku z narastającymi spekulacjami oraz niedopowiedzeniami wobec działalności 
Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim, niniejszym śpieszymy w wyjaśnieniem. 
Mianowicie obciążenia z tytułu korzystania z urządzeń wodnych lub ich zanieczyszczania 
doręczone Państwu przez Firmę Cassis Grupa Finansowa z Wrocławia, zostały przekazane 
za wcześnie, bowiem najpierw winno być przeprowadzone postępowanie administracyjne 
w przedmiocie nałożenia stosowną decyzją przez Starostę świadczenia pieniężnego na 
rzecz spółki. Tym samym, w istniejących okolicznościach faktycznych i prawnych trafić do 
Państwa miały jedynie informacje o konieczności uregulowania należności. Jednocześnie 
należy podkreślić, że zobowiązanie objęte wezwaniem wynika z § 1 i 2 uchwały              
Nr I/5/2014 Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim z dnia 
7 marca 2014 r., zgodnie z których brzmieniem: 1. Ustala się kwotę składki członkowskiej 
na poziomie 12,00 zł za każdy hektar fizyczny, gruntów ujętych w nakazie płatniczym 
podatku rolnego w Gminie Jordanów Śląski jako grunty własne, dzierżawione oraz inne 
formy władania, objętych urządzeniami melioracji szczegółowych i znajdujących się         
w ewidencji Gminnej Spółki Wodnej w Jordanowie Śląskim. 2. „Wysokość składki za grunty 
poniżej 1 ha fizycznego (włącznie z działkami przeznaczonymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i usługi,            z 
których wody opadowe odprowadzane są do rowów melioracyjnych będących                w 
zarządzie Gminnej Spółki Wodnej) stanowić będzie kwotę 12,00 zł”. Składka                w 
wysokości 12,00 zł obowiązuje od dnia 01.01.2015 r., od roku 2011 do końca 2014 r. 
wynosiła ona 10,00 zł. 
  Ww. uchwała, jak i wszystkie inne podejmowane uchwały, spółka zgodnie z art. 462 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne („Zarząd  przedkłada Staroście 
uchwały organów spółki wodnej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia), przekazała 
Staroście. Rzeczony organ nadzoru w oparciu o § 462 ust. 3 wyposażony jest               
w sposobność stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki jeżeli są one sprzeczne      
z prawem lub statutem. Taka okoliczność tutaj nie wystąpiła, zatem cytowane powyżej 
przepisy obowiązują. 
  Wartym dostrzeżenia jest również to, iż w myśl § 5 Statutu: „1. Składki pieniężne          
i świadczenia rzeczowe członków ustalane są przez walne zgromadzenie spółki,               
w wysokości niezbędnej do wykonywania planowanych zadań. 2. Należności spółki            
z tytułu składek nieuiszczone w terminie wyznaczonym w wezwaniu podlegają 
przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi           
w trybie egzekucji należności podatkowych (administracyjnej)”. 
 Statut ów został zatwierdzony decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 228/2011        
z dnia 23 maja 2011 r. 
 Odnosząc się natomiast do materii ochrony danych osobowych, zaakcentować trzeba, że 
spółka wodna spełnia warunki określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonując zadania publiczne lub dysponując 
majątkiem publicznym. W związku z powyższym na podstawie z ww. przepisu starosta  
udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, w tym 
właścicieli nieruchomości,  o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 prawa geodezyjnego       
i kartograficznego, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane.             
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