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Otwock, dnia Zlmaja 2014 r.

DECYZJA Nr

167

l2014

Na podstawie art. 165 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z20I2 r.,
poz. l45 ze zm.) oraz zgodnię z art. 104 ustawy z dnia 14 czemvca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.IJ. z 2013 r. poz. 267 zę zm.), po rozpŃtzeniu wniosku przedstawiciela Zarządu
Spółki Wodnej Stara Wieśzlsul.Fabryczna 6, Stara Wieś,05-430 Celestynów

1.

Zatrłierdzam statut Spółki Wodnej Stara Wieśprzyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia
nr 2/20I4/WZ z dnia 24 kwietnia 2014 t., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

2. Z

chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji Spółka Wodna Stara Wieśuzyskuje osobowośó

prawną.

3.

Zarząd spółki wodnej zobowiązanyjest do zg}oszenia utworzenia spółki w celu wpisania do katastru
wodnego, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowościprawnej.

uzasadnienie
W dniu 29 kwietnia 2014 r. do tutejszęgo organu wpłynąłwniosek przedstawicieli Zarządu
Spółki Wodnej Stara WieśdoĘczący zatwietdzęnia statutu ww. Spółki, przyjętego na zebraniu
założycielskim w dniuż4 kwietnia 2014 r. Do wniosku zńączono m.in. uchwĄ Walnego Zgromadzenia
nr 1l20I4lWZ w sprawie powołania Spółki Wodnej Stara Wieś,nt 2l20I4lWZ w sprawie uchwalenia
statutu Spółki Wodnej Stara Wieśwraz ze statutem i wykazem członków spółki, nr 3/20l4/WZ

w sprawie powołania Zarządu Spółki Wodnej Stara Wieś, nr 4/20I4|WZ w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Spółki Wodnej Stara Wieś,nr 5/20I4/WZ w sprawie ustalenia składki członkowskiej Spółki
Wodnej Stara Wieś.
Zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. L45
ze zm.) spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz
eksploatacjiurządzeń służącychm.in. do melioracji wodnych, ochrony przed powodzią orazptowadzęnia
racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Spółka Wodna Stara Wieśtworzona jest celem
realizacji vqrzej określonych zadań a przedłożony statut niniejszej Spółki Wodnej odpowiada wymogom
przepisów prawa. Wobec pov,ryższego, w myślart. 165 ust. 3 ustawy Prawo wodne, starosta właściwy
miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwięrdza statut spółki w drodze decyzji. Z chwilą
uprawomocnienia się niniejszej decyzji Spółka Wodna Stara Wieśuzyskuje osobowośćprawną. Zarząd
spółki wodnej zgjaszautworzenie społki w celu wpisania do katastru wodnego, w terminie 30 dni od dnia
nabycia przez spółkę osobowości prawnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. Iż82)
w dniu 29.04.2014 r. wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł zav,rydanie niniejszej decyzji.
W tym stanie rzeczy należało orzecjak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji sfuży prawo wniesienia odwołania

twem Starosty Otwockiego do
od datyjej doręczenia.

Samorządowego Kole gium Odwoł aw cze go w Warszawie,

l,;}

Otrzvmuia:
Ó ŚoOłka Wodna Stara Wieś
- ul. Fabryczna9, Stara Wieś,05-430 CelesĘnów
2) S.OŚ.t. - a/a
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Starostwa Powiatowelo w Otrrocku
05402 Otwock, u|, Komunardów l0
tel. (22) 788-15-34, fax (22) 778-1342
c.rnail:
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