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      W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyczyszczenia cieku 

wodnego na działce 675/77 w sołectwie Widów, Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, że 

przedmiotowa działka stanowi własność osób prywatnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 ppkt a 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne rowy to urządzenia wodne, a „utrzymywanie 

urządzeń wodnych należy do ich właścicieli  i polega na eksploatacji, konserwacji oraz 

remontach w celu zachowania ich funkcji” - art. 188 ust. 1 w/w ustawy. 

Jednocześnie informujemy, iż na terenie Gminy Rudziniec działa spółka wodna, której 

podstawowym celem jest wykonywanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń służących do 

melioracji wodnych, na terenach osób, które przystąpiły do spółki wodnej. Członkiem spółki 

może zostać każdy, kto posiada działkę na terenie Gminy Rudziniec. Aby zostać członkiem 

spółki wystarczy złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Spółki Wodnej Gminy Rudziniec 

Obecnie wysokość rocznej składki członkowskiej zależy bezpośrednio od posiadanego areału 

i wynosi: 

- 30,00 zł za pierwszy zadeklarowany hektar gruntu, tj. od 0.01 – 1.00 ha,  

- 15,00 zł za każdy rozpoczęty – zadeklarowany hektar. 

Członkostwo w spółce wodnej daje możliwość działania na znacznie większą skalę i 

podejmowania działań, które ze względu na swój zakres przewyższają możliwości 

pojedynczej osoby. Spółka pozyskuje środki zewnętrzne w formie dotacji z budżetu Gminy, 

Powiatu i Wojewody, co w znacznym stopniu poszerza zakres corocznych zadań bieżących 

polegających na konserwacji i utrzymaniu urządzeń wodnych. 

Każdego roku w marcu odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy 

Rudziniec, na którym Uchwałą przyjmowani są nowi członkowie i plan pracy. 
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