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Szanowny Panie Przewodniczący 

 

Odpowiadając na interpelację Pana Przewodniczącego z dnia 28 lutego 2022 r. zgłoszoną 

podczas XXXIX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w sprawie ściągalności składek 

członkowskich w spółkach wodnych na terenie północnej Wielkopolski wyjaśniam co następuje. 

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu  

w dniu 11 kwietnia 2022 r. udzielił wyjaśnień i odniósł się do zagadnień i problemów na jakie 

zwrócił Pan uwagę w swojej interpelacji.  

W przekazanej odpowiedzi poinformowany zostałem, że Oddział Terenowy Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznani, nie był i nie jest członkiem spółek wodnych 

zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodno - Melioracyjntych w Złotowie.  

Zgodnie z art. 454 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne osoby fizyczne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby prawne, które nie są członkami 

spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do 

zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, zobowiązani są do 

ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki. Świadczenia te mogą mieć charakter należności 

pieniężnych lub obowiązków o charakterze niepieniężnym a ich wysokość i rodzaj oraz terminy 

ich spełniania ustala w drodze decyzji starosta.  

W przypadku rozdysponowania gruntów w formie dzierżawy powyższe świadczenia 

winien regulować dzierżawca zgodnie z podpisaną umową dzierżawy, natomiast w przypadku 



gruntów nierozdysponowanych obowiązek ich uiszczania spoczywa na właściwym Oddziale 

Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Zgodnie z przesłaną odpowiedzią Oddział Terenowym KOWR w Poznaniu w zakresie 

utrzymania urządzeń melioracji wodnych na gruntach nierozdysponowanych działa zgodnie  

z przepisami art. 454 ustawy Prawo Wodne oraz wytycznymi Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i wnosi świadczenia pieniężne na rzecz spółek wodnych na 

podstawie  decyzji właściwych starostów. 

Jednocześnie Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu poinformował,  

że w dniu 6 kwietnia 2022 r. zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

Starosty Złotowskiego oraz Rejonowego Związku Spółek Wodno - Melioracyjntych w Złotowie. 

Podczas spotkania omawiano możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji, a Rejonowy Związek 

Spółek Wodno - Melioracyjntych w Złotowie poinformowany został o konieczności wystąpienia 

do Starosty Złotowskiego z wnioskiem o ustalenie w drodze decyzji wysokości i rodzaju 

świadczeń, które uiszczać będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, władający gruntami 

znajdujacymi się na obszarze działania właściwej spółki wodnej.  

 

                 Z poważaniem, 

 

Krzysztof Grabowski 
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