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Otwock, dnia 14 pńdziemika2013 r.

DECYZJA Nr 432 l2013

Na podstawie art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 200I r. Prawo wodne (Dz. U. z20l2 t., poz.
I45), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowąnia ądministracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267) oruz po rozpattzeniu wniosku Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej Ostrów
mieszczącej się w miejscowości Ostrów l5, 05-430 Celestynów

1. Zatwięrdzam statut Spółki Wodnej Ostrów przyjęty Uchwałą nr 2l2O13 z dnia 29 wrzęśnia 2013 r.
przezWalne Zgromadzenie Członków stanowiący załącznik do niniej szej decyzji.

2. Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji Spółka Wodna Ostrów uzyskuje osobowośó prawną.

3. Zarząd spółki wodnej zobowiązanyjest do zgloszenia utworzenia Spółki w celu wpisania do katastru
wodnego, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.

u zasadnienie
W dniu 7 pńdziemika 2013 r. Wojciech Szybilski - Przewodniczący Zarządu Spółki złoĘł

wniosek o zatwierdzenie statutu Spółki Wodnej Ostrów, ptzyjętego na zebraniu zńożycielskim w dniu}9
wrzeŚnia 2013 r. Do wniosku załączono uchwały Walnego Zgromadzenia: nr tl2013/WZ w sprawie
powołania Spółki Wodnej Ostrów, uchwałę nr 2/20I3|WZ w sprawie uchwalenia statutu Spółki Wodnej
Ostrów wraz ze statutem i wykazem członków spółki, uchwałę nr 3|20L3/WZ w sprawie powołania
Zarządu Spółki Wodnej Ostrów, uchwałę rlr 4l2013lWZ w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Spółki Wodnej Ostrów, uchwałę nr 5l20l3/WZ w sprawie ustalenia składki członkowskiej Spółki
Wodnej Ostrów oraz uchwałę Zarządu Spółki nr Ll20I3lZ i uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/20l3lKR
w sprawie ukons§rtuowania się tych organów.

Zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2012 r., poz. I45
ze zm.) spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz
eksploatacjiurządzeń służących m.in. do ochrony przedpowodzią, melioracji wodnych orźv prowadzęnia
racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Natomiast w myśl art. 165 ust. 3 ww. ustawy,
starosta właŚciwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwięrdza statut spółki w drodze decyzji.

Wobec powyższego, z uwagi na brak zastrzężęń do przedłożonego statutu Spółki Wodnej Ostrów
oraz ptzedłożenię wymaganych dokumentów, stwierdza się zasadność powołania ww. spółki. Z chwilą
uprawomocnienia się niniejszej decyzji Spółka Wodna Ostrów uzyskuje osobowośó prawną. Zarząd
spółki wodnej jest zobowiązany do zgłoszenia utworzenia spółki celem 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. |J. z 2012 r. poz. 1282)
wdniu 07.10.2013 r.wniesionoopłatęskarbowąwwysokości 10,00 złzawydanieniniejszej decyzji.

W tym stanie rzeczy należało orzecjak w sentencji.

p ouc zenie
do

Otrąymują:

1) Spółka Wodna Ostrów
Ostrów 15, 05-430 Celestynów

2) S.oŚ.I. - a/a


