Deklarację proszę wypełnić na maszynie lub odręcznie DUŻYMI literami drukowanymi

Prawa i obowiązki członka Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń
eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób.
W szczególności członkami powinni być właściciele gruntów położonych w
obszarze działania spółki.
2. Właściciele gruntów odnoszący korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracji
wodnych są zobowiązani do ich utrzymania na własny koszt – art.77 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne - Dz.U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.
3. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania tych urządzeń spoczywa nie tylko na
członkach spółki wodnej, ale także na wszystkich właścicielach gruntów, którzy
odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych - art. 170 i 171 Prawa wodnego
(wysokość i rodzaj świadczeń jest ustalana przez Wójta w drodze indywidualnych
decyzji administracyjnych).
4. Wielkość ponoszonych kosztów lub świadczeń jest proporcjonalna do korzyści
odnoszonych przez członków spółki – art. 170 Prawa wodnego.
Członek Spółki Wodnej posiada:
 czynne i bierne prawo wyorcze do organów spółki,
 prawo do uczestniczenia w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez
swoich delegatów,
 możliwość korzystania z urządzeń i maszyn należących do spółki, na zasadach
określonych przez zarząd,
 mżliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie
objętym działalnością spółki,
 prawo odwołania się od decyzji zarządu do walnego zgromadzenia.
Członek Spółki obowiązany jest do:
 stosowania się do postanowienia statutu oraz uchwał i poleceń organów spółki,
 terminowego opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń
wyznaczonych przez zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki,
 udziału w naradach i zgromadzeniach spółki oraz wypełniania obowiązków
wynikających z wyboru do organów spółki,
 zgłoszenia wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia pracy
spółki i realizacji jej celów,
 udostępnienia swoich gruntów dla wykonania zadań spółki,
 niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub
mieniu spółki.

..............................................
Podpis członka spółki
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DEKLARACJA CZŁONKA SPÓŁKI WODNEJ
BIEGANÓW I MARIAMPOL
Ja niżej podpisany/na: ..........................................................................................................
Zamieszkały/ła: ....................................................................................................................
Nr tel.: ..........................................
Nr tel. kom: .........................................
Adres e-mail: ...............................................
Legitymujący/a się dow. osob. Nr: .......................................................................................
Właściciel działki/ek o nr Ew: ..............................................................................................
Położonej/nych w miejscowości ..................................... przy ul. .......................................
deklaruję wolę przystąpienia do Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się ze statutem Spółki,
zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień i terminowo opłacać składki
członkowskie.
Wyrażam zgodę, na wejście na w/w działkę/ki w celu udrożnienia
szczegółowych urządzeń melioracyjnych zleconych przez Spółkę Wodną
Bieganów i Mariampol oraz w wrazie konieczności rozplanowanie urobku
ziemnego na nieruchomości.
W razie potrzeby na oznakowane drzewa i krzewy znajdujące się w obrysie
rowu uzyskam decyzję Wójta Gminy Jaktorów na usunięcie drzew i krzewów lub
ich przesadzenie na swój koszt. Nie będę wnosił do Spółki Wodnej Bieganów i
Mariampol roszczeń o odszkodowanie lub odtworzenie zniszczonej zieleni.
O działaniach planowanych na mojej/ich działce/kach będę poinformowany
na 7 dni przed rozpoczęciem prac poprzez ogłoszenia na tablicach sołeckich i
drogą elektroniczną
Dane osobowe podawane są wyłącznie do wiadomości organów SW
Bieganów i Mariampol. Zobowiązuję się je na bieżąco aktualizować.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w administrowanym przez
Spółkę zbiorze danych osobowych, do celów statutowych.

...........................................
Data

.............................................
Podpis

