
UCHWAŁA NR IX/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Wiślica na rzecz Wiślickiej Spółki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ) oraz art. 452 i 453 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Rada Miejska w Wiślicy przyjmuje składkę członkowską Gminy Wiślica na rok 2019 na rzecz Wiślickiej 
Spółki Wodnej w wysokości 6 zł za 1 ha użytków rolnych objętych melioracją.

2. Składka członkowska przekazana zostanie w terminie do 30.06.2019 r.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24.05. 2019 r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Wiślica na rzecz Wiślickiej Spółki

Wodnej

Zgodnie z art. 452 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne członek spółki wodnej jest

obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w

statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Natomiast stosownie do art. 453 w/w ustawy

wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być

proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością

tej spółki.

Na podstawie uchwały nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Wiślickiej Spółki Wodnej z dnia

26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Wiślickiej Spółki Wodnej, składka

na 2019 r. wynosi 6 zł z 1 ha gruntów. Składka dotyczy użytków rolnych objętych melioracją.

Składka Gminy Wiślica zostanie obliczona w oparciu o ilość gruntów objętych melioracją.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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