
 
     Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/05/2021 
      Walnego Zgromadzenia Delegatów 
     Gminnej Spółki wodnej „Kampinos” 
     z dnia  22 maja 2021 r. 

 
STATUT 

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ 
„KAMPINOS” 

( tekst jednolity ) 

 
 
 
 
 
 

Kampinos 2021 r. 

 
 



 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Spółka Wodna, zwana dalej „Spółką”, nosi nazwę: Gminna Spółka Wodna ”Kampinos”. 
2. Spółka jest organizacją niepubliczną, które nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
3. Spółka zrzesza osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności. 
4. Spółka ma na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy Prawo Wodne potrzeb w 

zakresie gospodarowania wodami. 
 
 

§ 2 
Spółka Wodna ma swoją siedzibę w miejscowości Kampinos. 
 

§ 3 
Gminna Spółka Wodna obejmuje swoim działaniem cały teren Gminy Kampinos.  
 

§4 
Wykaz członków spółki wodnej, zawierający ich oznaczenie, wskazanie siedzib i adresów stanowi 
załącznik do statutu. 

 
§5 

Spółka jest osobą prawną. 
 

§ 6 
1. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 
2. Członkowie Spółki nie odpowiadają za zobowiązania Spółki. 

 
§ 7 

 
Spółka została zawarta na czas nieokreślony. 

 
Rozdział 2 

Cele spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia 
 

§ 8 
Celami spółki są: 

1. Wykonywanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracyjnych. 
2. Racjonalna gospodarka wodą na użytkach rolnych. 
3. Zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, za wyjątkiem działań polegających na 

zapewnianiu wody dla ludności oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Udzielanie 
członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną. 

4. Propagowanie zrównoważonego korzystania z gruntów zmeliorowanych. 
 

§ 9 
Spółka osiąga swoje cele poprzez: 

1. Wykonywanie zadań przez członków Spółki. 

2. Zlecanie wykonywania zadań jednostkom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie 
działań statutowych spółki. 

3. Wykonywanie zadań statutowych. 
4. Przygotowania lub opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów 

technicznych inwestycji objętych działalnością Spółki. 



5. Współpracę z jednostkami administracji państwowej i samorządowej. 
 

§ 10 
Do osiągnięcia celów Spółki służą: 

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Spółki. 
2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne osób fizycznych i jednostek prawnych nie będących 

członkami Spółki. 
3. Dotacje celowe z budżetu Państwa, jednostek samorządowych, funduszy celowych. 

4. Darowizny osób fizycznych i prawnych. 
5. Wypracowany zysk netto Spółki osiągnięty w danym roku rozliczeniowym.   

 
§ 11 

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Spółki uchwala Walne Zgromadzenie w 
wysokości niezbędnej do wykonania planowanych zadań Spółki  na dany rok. 

2. Składka i inne świadczenie członka Spółki są  opłatami rocznymi, okresowymi, obejmującymi 12 
miesięcy roku kalendarzowego, płatnymi na podstawie wystawionego nakazu płatniczego. 
Składka może być opłacana w 2 ratach. 

3. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych 
przez członków, w związku z działalnością Spółki. 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia wysokości składki pieniężnej i innych 
świadczeń zawiera informacje o wysokości składki podstawowej, która dotyczy nieruchomości 
gruntowych równych i większych niż 1 hektar fizyczny oraz wysokości składki minimalnej. 

5. Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie. 

6. Kryterium ustalania wysokości składki stanowi powierzchnia gruntu wyrażona w jednym 
hektarze fizycznym i pomnożona przez wysokość składki podstawowej.    

7. Dla gruntu, który stanowi współwłasność kilku członków Spółki , wysokość składki oblicza się 
proporcjonalnie, dla każdego członka z osobna, zgodnie z deklarowanym lub posiadanym przez 
członka Spółki udziałem w prawie własności gruntu. 

8. O wysokości składek oraz o rodzaju, wartości i sposobie wykonywania innych świadczeń 
zawiadamia się pisemnie członków Spółki. 

9. Zarząd Spółki może, na wniosek członka, zamienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej 
świadczenie rzeczowe. 

10. Zarząd Spółki ma prawo obciążania członka Spółki kosztami świadczeń lub prac niewykonanych 
w terminie. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może zawiesić terminy płatności składki członka, 
zawrzeć porozumienie w sprawie rozłożenia płatności składki raty lub umorzyć płatność 
składki.   

12. W przypadku uzyskanego przez Spółkę zysku netto będzie on przeznaczony wyłącznie na cele 
statutowe. 

 
 

Rozdział 3 
Członkowie spółki 

 
§ 12 

1. Członkiem Spółki może zostać osoba fizyczna lub prawna, posiadająca na terenie Gminy 
Kampinos grunty zmeliorowane lub czerpiąca korzyści z urządzeń melioracyjnych objętych 
działalnością Spółki. 

2. Następca prawny członka Spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki z mocy prawa. Następcą 
prawnym członka Spółki jest osoba, która nabyła lub włada nieruchomością objętą działalnością 
Spółki lub urządzeniem niezbędnym do realizacji jej celów statutowych bez względu na 
podstawę nabycia lub władania tymi gruntami. Następca prawny członka Spółki jest 
zobowiązany do niezwłocznego złożenia do Zarządu Spółki wniosku o naliczenie wysokości 
składek - (Załącznik nr 1 Statutu). W przypadku braku realizacji tego obowiązku Spółka nalicza 
składki na dany rok  niezwłocznie po ujawnieniu faktu o nabyciu lub władaniu nieruchomością 



przez następcę prawnego. 
3. Przyjęcie nowych członków do Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu Spółki na pisemny 

wniosek ( Załącznik nr 2 Statutu) osoby będącej: 
a) Właścicielem gruntu zmeliorowanego. 
b) Właścicielem gruntu, na który bezpośrednio oddziałują urządzenia melioracyjne lub, 

których właściciel odnosi korzyści z urządzeń melioracyjnych. 

4. Członkostwo w Spółce  ustaje na mocy uchwały Zarządu Spółki w przypadku: 
a) Rażącego naruszania postanowień statutowych. 
b) Zbycia gruntu lub udziału w gruncie objętego zakresem działalności Spółki. 
c) Na podstawie złożonego, przez członka Spółki, pisemnego wniosku o wykreślenie z listy 

członków Spółki. 
5. Walne Zgromadzenie Spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze Spółki członka, który działa na 

szkodę Spółki, w tym utrudnia działania zmierzające do realizacji celów statutowych Spółki. 
 

§ 13 
1. Każdy członek Spółki jest uprawniony do: 

a) Udziału w zebraniach dotyczących wyboru delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów. 
b) Udziału w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. 
c) Kandydowania do organów Spółki. 
d) Zgłaszania wniosków i postulatów do organów Spółki. 

e) Korzystania z urządzeń, maszyn i świadczeń Spółki, na zasadach określonych przez Zarząd 
Spółki. 

2. Każdy członek Spółki zobowiązany jest do: 
a) Stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów Spółki. 
b) Terminowego opłacania składek. 
c) Należytego wykonywania obowiązków w przypadku powołania do organów Spółki. 
d) Wykonywania określonych w statucie świadczeń na rzecz Spółki, jeżeli jest to uzasadnione 

celami, dla których Spółka została utworzona. 
e) Współpracy z organami Spółki. 
f) Udzielenia zezwolenia na wykonywanie na jego gruncie prac w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów Spółki. 
g) Każdorazowego niezwłocznego powiadamiania władz Spółki o zbyciu gruntów, których jest 

właścicielem (Załącznik nr 3 Statutu). 
h) W przypadku wydzierżawienia gruntu, członek Spółki zobowiązany jest poinformować 

Zarząd o zawartej umowie z dzierżawcą w sprawie opłacania składki za grunt, którego 
dzierżawa dotyczy ( Załącznik nr 3 Statutu). 

i) Przekazania, na żądanie władz Spółki, aktualnych danych zgodnie z załącznikiem nr 4 
Statutu. 

 
§ 14 

1. Delegat Spółki jest uprawniony do: 

a) Udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów i głosowania. 
b) Kandydowania do Zarządu i Komisji rewizyjnej. 
c) Zgłaszania wniosków i postulatów do organów Spółki. 

2. Pełniącemu funkcję delegata Spółki przysługuje na Walnym Zgromadzeniu Delegatów jeden głos. 
 

Rozdział 4 
Organy spółki 

§ 15 
1. Organami spółki są: 

a) Walne Zgromadzenie . 
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna. 
 

 
 



§ 16 
Decyzje organów Spółki są podejmowane w formie uchwał. 

 
§ 17 

1. Gdy liczba członków Spółki nie przekracza 100 osób, Walne Zgromadzenie składa się ze 
wszystkich  jej członków. 

2. Jeżeli liczba członków Spółki przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

3. Ilekroć w dalszej części statutu użyty zostanie zwrot Walne Zgromadzenie należy rozumieć, iż 
odnosi się on również do Walnego Zgromadzenia Delegatów chyba, że z brzmienia przepisu lub 
jego  celu wynika, że odnosi się on wyłącznie do Walnego Zgromadzenia.     

4. W przypadku gdy liczba zmniejszy się do 100 lub mniej Walne Zgromadzenie Delegatów 
zastępuje się Walnym Zgromadzeniem. 

 
§ 18 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. Do Walnego Zgromadzenia należy: 
a) Uchwalanie planu prac Spółki oraz jej budżetu. 
b) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie 

absolutorium    Zarządowi. 

d) Upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów do ustalonej wysokości. 
e) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu. 
f) Zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Spółki Wodnej. 
g) Podejmowanie uchwał w sprawach: 
 nabycia lub zbycia nieruchomości, a także w sprawie obciążenia nieruchomości Spółki; 
 uchwalanie zmian statutu Spółki; 
 przystąpienia Spółki do związku spółek wodnych; 
 wystąpienie Spółki ze związku spółek wodnych; 
 połączenia Spółki z inną spółka wodną albo podziału Spółki na dwie lub więcej spółek; 
 rozwiązania i przejścia Spółki w stan likwidacji oraz powołanie likwidatorów; 

 uchwalania wysokości składek członkowskich wraz z terminami ich płatności i innych 
świadczeń na rzecz Spółki; 
 podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisje rewizyjną. 

 
§ 19 

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej jeden raz w roku. 
2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny, uzasadniony wniosek 

zawierający propozycje porządku obrad pochodzący od : 
a) Komisji Rewizyjnej. 
b) Co najmniej ¼ delegatów Spółki lub ¼ członków Spółki. 

3. W przypadkach,  których mowa w ust. 2, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w 
terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania wniosku. 

 
§ 20 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa tygodnie przed 
planowanym terminem obrad, w siedzibie Spółki i miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń, 
z tym, że zakładom będącym członkami Spółki oraz delegatom Spółki doręcza się w tym terminie 
pisemne zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W obwieszczeniu i zawiadomieniu 
należy podać termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. W przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym (np. 
stan klęski żywiołowej, stan epidemiologiczny, stan wyjątkowy, itp.) Zarząd zwołuje i organizuje 
Walne Zgromadzenie korespondencyjnie lub w innej formie na podstawie uchwały z 
zachowaniem procedury powiadomień jak w ust. 1. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zawiadamia 
Starostę na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 



4. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji 
współpracujących ze Spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają 
tylko głos doradczy. 

5. Członkowie Spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, 
nie mają prawa udziału w głosowaniu. 

 
§ 21 

1. Po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd obowiązany jest umożliwić członkom i delegatom 
Spółki zapoznanie się z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
bez względu na liczbę obecnych członków lub delegatów, za wyjątkiem uchwał w sprawie 
zmiany statutu, rozwiązania Spółki, połączenia z inną spółką lub podziału Spółki, które zapadają 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów 
Spółki. 

3. Członkowi Spółki lub delegatowi przysługuje jeden głos. 
4. Zarząd Spółki przedkłada Staroście uchwały organów Spółki w terminie 7 dni od daty ich 

podjęcia. 
 

§ 22 
1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który wskazuje sekretarza. 
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół. 
3. Protokół Walnego Zgromadzenia i uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz. 

 
§ 23 

Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób jawny, z tym, 
że na żądanie większości członków lub delegatów wybór może być dokonany w głosowaniu tajnym. 
 

§ 24 
1. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są wybierani z pośród członków Spółki na okres 5 

lat (słownie: pięciu) na zebraniach wiejskich przeprowadzonych w miejscowościach objętych 
terenem działania Spółki. 

2. Liczba delegatów nie może być mniejsza niż liczba sołectw wchodzących w skład Spółki. 
3. Jeżeli delegat Spółki zmarł, wystąpił lub został wyłączony ze Spółki wyborów uzupełniających 

dokonuje się na najbliższym zebraniu wiejskim. 
 

§ 25 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Do zadań zarządu należą wszystkie sprawy nie 

zastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności kierowanie działalnością 
Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie jej majątkiem, prowadzenie gospodarki 
finansowej spółki i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należy w szczególności: 
a) Administrowanie majątkiem Spółki, 
b) Przygotowanie lub opiniowanie założeń techniczno – ekonomicznych oraz projektów 

technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą robót prowadzonych dla Spółki oraz 
branie udziału w ich odbiorach, 

c) Przygotowywanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenie oraz wykonywanie 
uchwał Walnego Zgromadzenia, 

d) Nadzór nad wykonywaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń Spółki, 
e) Egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki od członków Spółki oraz innych 

osób fizycznych i prawnych, w tym podejmowanie decyzji o sposobie egzekucji  długów 
wobec Spółki w szczególności, decyzji o umorzeniu długu i zawarciu porozumienia w 
sprawie czasu i formy spłaty zadłużenia. 

f) Prowadzenie gospodarki finansowej, 
g) Zwoływanie i organizacja Walnego Zgromadzenia, 
h) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółki, 
i) Sporządzanie planu prac i planu finansowego, 



j) Zaciąganie kredytów i pożyczek w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne 
Zgromadzenie, 

k) Sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników Spółki. 
3. W skład Zarządu Spółki wchodzą: 

a) Przewodniczący 
b) Sekretarz 
c) Skarbnik 
 

     § 26 
1. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki na okres 5 lat (słownie: pięciu). 
2. Jeżeli członek Zarządu zmarł, wystąpił lub został wyłączony ze Spółki wyborów uzupełniających 

dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
 

 
§ 27 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności sekretarz. 

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji 
Rewizyjnej lub inni goście, których udział Zarząd uzna za pożądany. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
składu Zarządu. 

4. Z posiedzenia Zarządu spisuje się protokół, do którego dołączone są podjęte na tym posiedzeniu 
uchwały. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Zarządu lub sekretarz. 

5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz dokumenty finansowe 

podpisują działający wspólnie dwaj członkowie zarządu albo dwie osoby upoważnione do tego przez 

Zarząd (pełnomocnicy). 

 
 

§ 28 
Walne Zgromadzenie może przyznać w ustalonej wysokości członkom zarządu dietę za czas poświęcony 
na prowadzenie spraw Spółki oraz odbyte podróże w sprawach Spółki. 

 
§ 29 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Spółki. 

2. Komisja składa się z 3 (słownie: trzech) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 
okres 5 (słownie: pięciu) lat w głosowaniu jawnym. 

3. Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej zmarł, wystąpił lub został wyłączony ze spółki wyborów 
uzupełniających dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

4. Komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. 
5. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Do zadań Komisji należy w 

szczególności: 
a) Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej co najmniej raz w roku przed Walnym 

Zgromadzeniem oraz kontroli doraźnych na wniosek ¼ delegatów (członków) lub starosty, 
b) Sprawdzanie sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd na Walne 

Zgromadzenie. 
c) Kontrola działalności Spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez Spółkę. 
d) Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie 

sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na Walne Zgromadzenie Spółki. 
e) Składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, 

w tym wniosków o odwołanie Zarządu. 
f) Zawiadomienie Zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku 

stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, zawiadomienie również Starosty. 
g) Żądanie zbadania ksiąg rachunkowych Spółki przez biegłego rewidenta. 

 
 

§ 30 



1. Komisja rewizyjna może na koszt Spółki powołać: 
a) Do zbadania sprawozdania finansowego Spółki – dyplomowanego biegłego rewidenta, 
b) Do zbadania ksiąg rachunkowych Spółki - dyplomowanego biegłego rewidenta, 
c) Do zbadania stanu obiektów budowlanych i urządzeń Spółki – osobę mającą uprawnienia  

zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie. 
2. Wynagrodzenie powołanego biegłego ustalone jest w umowie zawartej przez Zarząd. 

 
 

Rozdział 5 
Zasady nawiązywania stosunku pracy i umów cywilnoprawnych w ramach spółki 

 
§ 31 

1. Spółka może na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia zatrudniać w oparciu o umowę o pracę 
lub umów cywilnoprawnych członków Zarządu oraz inne osoby niezbędne do realizacji zadań 
Spółki, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 2. 

2. Stosunek pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej z Członkami Zarządu  nawiązuje lub 
zawiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

3. Stosunek pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej z innymi osobami niezbędnymi do realizacji 
zadań Spółki zawiera Zarząd. 

4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu następuje na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 

 
Rozdział 6 

Gospodarka finansowa spółki 
 

§ 32 
1. Rokiem obrotowym spółki wodnej jest rok kalendarzowy. 
2. Spółka wodna prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
 

Rozdział 7 
Nadzór i kontrola nad działalnością spółki 

 
§ 33 

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta. 
 

§ 34 
1. Zarząd Spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki wodnej w 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 
2. 2. Uchwały organów spółki wodnej sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. 

3. O nieważności uchwały organów spółki wodnej, podjętej w zakresie działalności, o której mowa 
w art. 441  ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, 
starosta, który w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadaje decyzję 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wprowadza decyzję do systemu 
teleinformatycznego. 

4. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały spółki 
wodnej, może wstrzymać jej wykonanie. 

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa starosta nie stwierdza nieważności uchwały, 

ograniczając się do wskazania, iż wydano ją z naruszeniem prawa. 

6. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3, starosta nie może we własnym zakresie stwierdzić 

nieważności uchwały organu spółki wodnej. W tym przypadku starosta może zaskarżyć uchwałę 

podjętą w zakresie działalności, o której mowa w art. 441  ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, do 



sądu administracyjnego. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania 

uchwały lub zarządzenia należy do sądu. 

 
§ 35 

1. Jeżeli zarząd dopuszcza się wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień 
statutu, starosta, w drodze decyzji, rozwiązuje zarząd, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki 
zarządu. 

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczna, 
osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać Walne 
Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu. 

3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta ustanawia, w drodze 
decyzji, na koszt Spółki, zarząd komisaryczny na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. 

 
Rozdział 8 

Likwidacja i rozwiązanie spółki 
 

§ 36 
1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 
2. Spółka może być rozwiązana decyzją Starosty, jeżeli: 

a) Działalność Spółki narusza statut lub przepisy prawa. 

b) Upłynął termin na jaki ustanowiony został przez Starostę zarząd komisaryczny, Walne 
Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu. 

c) Liczba członków Spółki będzie mniejsza od 3 osób fizycznych lub prawnych. 
 

§ 37 
 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie 
tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji” 
oraz zachowuje osobowość prawną. 

2. Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

3. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji, o której mowa w § 36 ust. 1 2 likwidatora 
wyznacza Starosta. 

4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu i podejmuje w imieniu Spółki czynności 
niezbędne do zakończenia jej działalności. 

5. Likwidator odpowiada za szkody powstałe na skutek przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w przepisach ustawy lub postanowieniach 
Statutu Spółki. 

6. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora- likwidatorzy odpowiadają solidarnie 
za szkody, o których mowa w ust. 5. 

7. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki, Wysokość wynagrodzenia ustala Starosta. 
8. Likwidator obowiązany jest w okresie wskazanym przez Walne Zgromadzenie do sporządzenia 

bilansu Spółki na dzień otwarcia likwidacji, zinwentaryzowania majątku Spółki oraz majątku 
eksploatowanego przez Spółkę, sporządzenia listy dłużników i wierzycieli, ściągnięcia 
wierzytelności uregulowania zobowiązań, przekazania majątku Spółki, sporządzenia 
sprawozdania końcowego i przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. 

9. Likwidator informuje wierzycieli o postawieniu Spółki w stan likwidacji poprzez ogłoszenie w  
siedzibie Spółki, Starostwie Powiatowym oraz prasie lokalnej, wzywając wierzycieli do 
zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia. 

10. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki likwidatorzy przekazują Staroście. 
11. Prawo do mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji Spółki przysługuje członkom Spółki 



 
 
 proporcjonalnie do sumy składek wniesionych do Spółki od chwili jej założenia do końca roku kalendarzowego 
poprzedzającego Walne Zgromadzenie. 

 
§ 38 

Starosta po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w likwidacji o zatwierdzeniu 
ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie Spółki z 
systemu informacyjnego gospodarki wodnej. 

 
 
 
 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

§ 39 

1. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w trybie §18. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Wodne, 

ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks cywilny i innych ustaw oraz 
aktów wykonawczych. 

3. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji Starosty Warszawskiego 
Zachodniego zatwierdzającej statut. 

 
 


