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Streszczenie: 

Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowo-

czesnych społeczeństw. Nieodłącznym elementem tej gospodarki są spółki 

wodne. W Polsce zagadnienia te są uregulowane w odpowiednich przepi-

sach, a ich podstawę stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne .  

Spółki wodne jako forma działalności organizacyjnej, zostały ujęte już 

w ustawie prawo wodne z 1922r. Mają one więc swoje prawne umocowania 

od wielu lat. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawie wodnym z 2001 r. 

W myśl przepisów tam zawartych urządzenia melioracyjne służące do na-

wadniania lub odwadniania gruntów utrzymywane są przez właścicieli 

gruntów lub inne podmioty, które odnoszą z tego tytuły korzyści. Dlatego dla 

usprawnienia i ulepszenia realizacji właściwego gospodarowania wodami 

i urządzeniami wodnymi przez właścicieli gruntów i wszystkich odnoszą-

cych korzyści tworzone są dobrowolne organizacje zwane spółkami wodny-

mi, które przejmują wykonywanie obowiązków związanych z utrzymywa-

niem urządzeń melioracji szczegółowych od zainteresowanych.  

Słowa kluczowe: spółka wodna, zarząd spółki, prawo wodne, komisja rewi-

zyjna, katastrat. 
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Abstract: 

Water economy is an inseparable part of life and modern societies deve-

lopment. An inseparable part of the water economy are water companies. In 

Poland such issues are organized by proper regulations and their basis is 

a legal act set up on the 18th of July, 2001, called Water Law. 

Water companies as a form of organized activity has been implemented 

in legal act Water Law since 1922 thus having been fixed for many years. It 

was reflected in in the Water Law in 2001. According to the legal regulations 

in the Water Law, the devices used for irrigation and desiccation of the ara-

ble lands are maintained by the land owners and other business entities who 

benefit from the usage of these lands. Therefore, for the improvement of the 

usage of water and water devices by land owners and other entities, volun-

tary organizations called water companies are set up. Water companies take 

over the responsibilities concerned with the land improvement from the 

people concerned. 

Keywords: water company, company board, Water Law, audit committee, 

katastrat 

Cel i przedmiot opracowania 

Spo łka wodna jest swoistego rodzaju umową mającą na celu zaspo-

kajanie wskazanych ustawą - prawo wodne - potrzeb z zakresu gospo-

darowania wodami. Spo łka wodna jest formą organizacyjną odrębną 

zaro wno od spo łek cywilnych działających w oparciu o ustawę z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak i od spo łek prawa handlo-

wego, osobowych i kapitałowych, działających w oparciu o ustawę 

z dnia 15 wrzes nia 2000 r. – Kodeks spo łek handlowych. Jej powstanie 

i zasady działania reguluje wspomniana juz  wczes niej ustawa – prawo 

wodne1.  

W polskim systemie prawnym funkcjonują ro z ne typy spo łek. 

Spo łki wodne są typowym przykładem spo łek prawa administracyj-

                                                
1 D. Pikor, Tworzenie spółek wodnych, http://www.naukaibiznes.tv/artykuly/po 

kaz/tworzenie-spolek-wodnych (dostęp: 10.03.2016 r.). 
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nego2. Spo łka wodna to instytucja prawnoustrojowa, podlegająca 

przepisom prawa wodnego, kto ra daje podstawę do wykorzystania 

działan  i inicjatyw społecznych do wykonywania zadan  administracji 

publicznej w dziedzinie gospodarki wodnej3. Uwzględniając poglądy 

pis miennictwa, a przede wszystkim tres c  przepisu art. 164 ust. 1 usta-

wy prawo wodne, moz na przyjąc , z e spo łka wodna to podmiot prawa 

o charakterze publicznoprawnym, związany z gospodarką wodną4. 

Spo łka prawa administracyjnego jest organizacją bardzo specy-

ficzną, zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne powołaną po to, aby 

nadzorowac  wspo lne przedsięwzięcia. Zalicza się do nich na przykład 

spo łki powołane do zarządzania wspo lnotami gruntowymi uregulo-

wane w art. 14-25 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowa-

niu wspo lnot gruntowych5 oraz spo łki wodne, uregulowane w ustawie 

prawo wodne6. 

Celem opracowania jest przede wszystkim analiza zasad i mecha-

nizmo w jakie towarzyszą powstawaniu spo łek wodnych.  

Powstanie spółki wodnej  

Ustawodawca w bardzo skromny sposo b uregulował kwestie zwią-

zane z powstaniem i funkcjonowaniem spo łek wodnych, nie przyzna-

jąc z adnym organom delegacji do wydania jakichkolwiek przepiso w 

wykonawczych. Rodzi się więc pytanie o moz liwos c  posługiwania się, 

w kwestiach w ustawie nieuregulowanych, przepisami dotyczącymi 

innych rodzajo w spo łek. Lakonicznos c  ustawodawcy w sprawach spo -

łek wodnych sugeruje moz liwos c  swobodnego kształtowania stosun-

ko w wewnątrz tych spo łek celem dostosowania ich organizacji do 

zadan , kto re mają realizowac  w celu zaspakajania potrzeb członko w 

                                                
2 B. Rakoczy, Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013, s. 245. 
3 R. Paczuski, Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz per-

spektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006, s. 9 i nast. 
4 B. Rakoczy, Prawo wodne komentarz, Warszawa 2013, s. 678. 
5 T.j. Dz. U. z 1963r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm. 
6 J. Szałuchowicz, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 404. 
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z zakresu gospodarowania wodami. Nie ma więc przeszko d w stoso-

waniu przez spo łki wodne rozwiązan  przyjętych dla spo łek innego ro-

dzaju, o ile rozwiązania te zostaną przyjęte przez włas ciwe organy 

spo łki. Pamiętac  jedynie nalez y, z e rozwiązania takie nie mogą byc  

spo łce narzucone z zewnątrz, a w szczego lnos ci przez organy upraw-

nione do kontrolowania spo łek wodnych7.  

Do powstania spo łki wodnej potrzebne jest porozumienie co naj-

mniej 3 oso b fizycznych lub prawnych. Inicjatorem powstania takiej 

spo łki nie moz e byc  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobo-

wos ci prawnej. Dla zawarcia porozumienia nie jest konieczna forma 

aktu notarialnego. Jednoczes nie ustawodawca wyraz nie wskazuje, z e 

porozumienie w sprawie powołania spo łki wodnej powinno byc  spo-

rządzone na pis mie. Porozumienie jest dokumentem prywatnym, nie-

wymagającym zatwierdzenia przez z adną władzę, ani koniecznym do 

okazywania z adnej władzy, gdyz  ustawodawca nie nałoz ył takich 

wymogo w na osoby działające w celu powołania spo łki wodnej8.  

Spo łki wodne zgodnie z art. 164 ust. 8 ustawy prawo wodne, mogą 

tworzyc  związki spo łek wodnych, kto re są szerszą struktura organiza-

cyjną. Natomiast zgodnie z art. 164 ust. 10 wyz ej wymienionej ustawy, 

mogą ro wniez  byc  powoływane związki wałowe, kto rych celem jest 

wykonanie i utrzymywanie wało w przeciwpowodziowych wraz 

z urządzeniami wodnymi stanowiącymi ich wyposaz enie. Dla związ-

ko w wałowych stosuje na podstawie art. 164 ust. 11 ustawy prawo 

wodne odpowiednie przepisy dotyczące spo łek wodnych. Jednak 

w przeciwien stwie do spo łek wodnych nadzo r nad ich działalnos cią 

sprawuje włas ciwy marszałek wojewo dztwa zgodnie z art. 164 ust. 9 

Prawa wodnego. 

Do utworzenia spo łki konieczne jest uchwalenie statutu przez oso-

by zainteresowane utworzeniem spo łki i dokonanie wyboru władz. 

Spo łka wodna nabywa osobowos c  prawną z chwilą zatwierdzenia 

statutu przez starostę. Utworzenie spo łki podlega obowiązkowi wpisu 

                                                
7 D. Pikor, op.cit.  
8 Ibid. 
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w katastrze wodnym (odpowiednik KRS lub CEIDG) zgodnie z art. 167 

ustawy prawo wodne. 

Stosownie do art. 165 ust. 1 prawa wodnego do utworzenia spo łki 

wodnej wymagane jest podjęcie następujących czynnos ci: 

1) uchwalenie statutu spo łki przez osoby zainteresowane utworze-

niem spo łki, 

2) dokonanie wyboru organo w spo łki. 

Statut spółki 

Statut spo łki, opro cz przepiso w prawa wodnego, jest podstawo-

wym dokumentem, regulującym powstanie, ustro j i ustanie spo łki 

jako osoby prawnej. Statut spo łki powinien byc  uchwalony przez 

osoby zainteresowane utworzeniem spo łki. Prawo wodne przewiduje 

dla przyjęcia statutu formę uchwały nie wskazuje większos ci, kto ra 

jest potrzebna do jej podjęcia. Uchwały walnego zgromadzenia spo łki 

w sprawie zmiany statutu wymagają większos ci 2/3 głoso w przy 

obecnos ci, co najmniej połowy członko w spo łki. Zasadnym w tej 

sytuacji wydaje się przyjęcie, z e skoro zmiana statutu nie wymaga 

jednomys lnej uchwały i wystarczająca jest do jej przyjęcia większos c  

kwalifikowana 2/3 głoso w, to do podjęcia uchwały uchwalającej statut 

taka większos c , spos ro d oso b, kto re zawarły porozumienie w sprawie 

utworzenia spo łki, tez  będzie wystarczająca, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

porozumienie uzalez nia członkostwo w spo łce od jego podpisania9. 

Do statutu dołącza się wykaz członko w spo łki, zawierający ich ozna-

czenie, wskazanie ich siedzib i adreso w. Statut spo łki wodnej podlega 

zatwierdzeniu przez Starostę włas ciwego miejscowo dla siedziby 

spo łki wodnej. Spo łka wodna nabywa osobowos c  prawną z chwilą 

uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. 

Osoby zainteresowane utworzeniem spo łki wodnej opracowują 

statut, zgodnie wymaganiami okres lonymi w art. 166 ust. 1 prawa 

                                                
9 Ł. Opaliński, Melioracje – aspekty prawne –opracowanie, Wrocław 2013, s. 1-3. 
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wodnego. Statut spo łki wodnej musi zawierac  takie elementy obo-

wiązkowe jak: 

1) nazwę i siedzibę spo łki oraz teren jej działalnos ci, 

2) cel spo łki oraz sposo b i s rodki słuz ące do osiągnięcia tego celu, 

3) zasady ustalania wysokos ci składek i innych s wiadczen  na rzecz 

spo łki, adekwatnych do celo w spo łki, 

4) zasady ustalania nalez nos ci za dostarczanie wody oraz odprowa-

dzanie i oczyszczanie s cieko w, w przypadku prowadzenia działal-

nos ci, o kto rej mowa w art. 164 ust. 2, 

5) prawa i obowiązki członko w spo łki, 

6) ograniczenia praw członko w dotyczące ich grunto w i obiekto w 

niezbędnych do wykonywania zadan  spo łki, warunki przyjmowa-

nia nowych członko w oraz wykluczania członko w ze spo łki, 

7) warunki następstwa prawnego członko w spo łki, 

8) organy spo łki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz 

zakres działania, 

9) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spo łki, 

10) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia, 

11) czas trwania spo łki oraz sposo b jej rozwiązania lub likwidacji, 

12) warunki zaciągania zobowiązan  i udzielania pełnomocnictw do 

reprezentowania spo łki, 

13) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji 

spo łki. 

Są to minimalne wymogi jakie muszą wystąpic  w kaz dym prawi-

dłowym statucie spo łki wodnej. Nie oznacza to jednak, z e nie moz na 

w nim zawrzec  więcej regulacji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Naj-

wyz szego z dnia 29 czerwca 2010 r.10 uznano, z e statut spo łki wodnej 

nie moz e ograniczac  uprawnienia członka do wystąpienia ze spo łki 

ro wniez , gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie art. 165 

ust. 7 prawa wodnego. Opro cz tego koniecznym elementem kaz dego 

statutu spo łki wodnej jest wykaz członko w spo łki, zawierający ich 

                                                
10 Sygnatura akt III CZP/46/10 (OSNC 2011, nr 2, poz.18). 
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oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adreso w zgodnie z art. 166 ust. 2 

prawa wodnego. 

Organy spółki 

Kolejną czynnos cią niezbędną dla utworzenia spo łki jest dokona-

nie wyboru jej organo w. Wybo r organo w spo łki następuje po uchwa-

leniu jej statutu, albowiem to statut przewiduje jakie organy i o jakim 

składzie będzie posiadac  spo łka, a takz e w jaki sposo b będą one po-

woływane. Ustawodawca dla czynnos ci wyboru organo w nie wymaga 

podjęcia uchwały, poniewaz  to, czy uchwała taka będzie konieczna, 

uzalez nione jest od organu, kto remu uprawnienie do powoływania 

okres lonego organu spo łki zostanie przyznane w statucie. Jez eli 

w uchwalonym przez członko w załoz ycieli statucie uprawnienie do 

powoływania członko w organo w przyznane zostanie komus  innemu 

niz  organ kolegialny, powołanie to nie nastąpi w formie uchwały. Wy-

bo r organo w powinien byc  potwierdzony na pis mie11. 

Spo łka moz e byc  utworzona dla potrzeb jednej lub kilku wsi, albo 

całej gminy. W skład spo łki wodnej mogą wchodzic  takz e: gminy, za-

kłady i itp. Spo łki wodne mogą łączyc  się w związki spo łek wodnych, 

do kto rych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spo łek wod-

nych, z tym z e prawa i obowiązki przysługujące wobec spo łek wod-

nych staros cie, w stosunku do związko w spo łek wodnych wykonuje 

marszałek wojewo dztwa. 

Spo łki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych 

w nich oso b w dziedzinie gospodarowania wodami, mogą podejmo-

wac  działalnos c  umoz liwiającą osiągnięcie zysku netto. Osiągnięty 

zysk netto przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spo łki wodnej 

na podstawie art. 164 ust.2 ustawy prawo wodne. 

                                                
11 www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tworzenie-spolek-wodnych (do-

stęp: 10.03.2016 r.). 



Arkadiusz Jąkalski – Tworzenie spółek wodnych... 

– 101 – 

Spo łka wodna działa poprzez wybrane przez siebie organy. Zgod-

nie z przepisami art. 172 ust. 1 ustawy prawo wodne organami spo łki 

wodnej są: 

1) walne zgromadzenie – nalez y tutaj zauwaz yc , z e ustawodawca 

w przypadku tego organu dopuszcza moz liwos c  zastąpienia wal-

nego zgromadzenia członko w spo łki wodnej walnym zgromadze-

niem delegato w. W praktyce oznacza to, z e wszystkie sprawy 

związane z wyborem władz, udzielaniem absolutorium zarządo-

wi spo łki, itp. zostają powierzone przez członko w spo łki wybra-

nym delegatom12. 

2) zarząd, 

3) komisja rewizyjna, o ile spo łka liczy więcej niz  dziesięciu człon-

ko w. 

Pierwsze dwa organy są instytucjami obligatoryjnymi dla prawi-

dłowego funkcjonowania spo łki wodnej. Istnienie komisji rewizyjnej 

jest uzalez nione od liczby członko w spo łki wodnej. Jes li jest ich co 

najmniej dziesięciu powołanie komisji rewizyjnej jest obowiązkowe. 

Opro cz tego w spo łce wodnej, związkach spo łek lub związkach wa-

łowych mogą istniec  ro wniez  inne organy, jednak ich istnienie i funk-

cjonowanie jest uzalez nione wyłącznie od zapiso w statutowych danej 

spo łki13. 

Najwaz niejszym organem spo łki wodnej jest walne zgromadzenie 

delegato w. Do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z art. 173 

ust. 1 omawianej ustawy nalez y: 

1) uchwalanie planu prac spo łki wodnej oraz jej budz etu, w kto rym 

moz na upowaz nic  zarząd do zaciągania poz yczek lub kredyto w, w 

imieniu spo łki, do ustalonej wysokos ci, 

2) uchwalania wysokos ci składek i innych s wiadczen  na rzecz spo ł-

ki, 

3) ustalanie wysokos ci nalez nos ci za dostarczanie wody oraz odpro-

wadzanie i oczyszczanie s cieko w, w przypadku prowadzenia 
                                                

12 Statut Gminnej Spółki Wodnej „Topólka” w Topólce, Rozdział V § 19. 
13 B. Rakoczy, Prawo…,  op. cit., s. 698. 
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działalnos ci, o kto rej mowa w art. 164 ust. 2 wspomnianej wyz ej 

ustawy, 

4) wybo r oraz odwołanie członko w zarządu i członko w komisji re-

wizyjnej, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdan  oraz udzie-

lanie zarządowi absolutorium, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomos ci albo 

zbycia lub obciąz enia nieruchomos ci spo łki wodnej, 

7) uchwalanie zmian statutu spo łki wodnej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spo łki wodnej do 

związku spo łek wodnych, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spo łki wodnej z in-

ną spo łką wodną albo podziału spo łki wodnej na dwie lub więcej 

spo łek, 

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spo łki wodnej oraz po-

wołania likwidatoro w, 

11) zatwierdzanie ostatecznych rachunko w i sprawozdan  likwidatora 

spo łki wodnej, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez za-

rząd lub komisję rewizyjną. 

Powyz sze kompetencje są zastrzez one tylko dla instytucji walnego 

zgromadzenia. Katalog ten ma charakter zamknięty. Walne zgroma-

dzenie zgodnie z art. 174 prawa wodnego jest zwoływane przez za-

rząd co najmniej raz w roku14. 

Zarząd spo łki wodnej jest organem wykonawczym spo łki. Na pod-

stawie art. 176 prawa wodnego do zadan  zarządu nalez y: 

1) wykonanie uchwał walnego zgromadzenia, 

2) kierowanie działalnos cią spo łki, 

3) zarządzanie jej majątkiem, 

4) prowadzenie gospodarki finansowej 

                                                
14 Ibid., s. 700. 
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5) reprezentowanie spo łki na zewnątrz – przy czym do reprezento-

wania (składania os wiadczen  woli) zgodnie z art. 176 ust. 1 jes li 

statut nie stanowi inaczej uprawniony jest: 

a) jeden członek zarządu jes li w skład zarządu wchodzą nie 

więcej niz  2 osoby, 

b) dwo ch członko w zarządu w pozostałych przypadkach.  

Zarząd, jak juz  wspomniano wyz ej moz e byc  jednoosobowy lub 

wieloosobowy. Liczbę członko w zarządu okres la statut spo łki. Zarząd 

wybierany jest na 5 lat, jez eli statut spo łki wodnej nie stanowi inaczej. 

Do włas ciwos ci zarządu nalez ą sprawy niezastrzez one dla innych 

organo w spo łki. Zarząd spo łki wodnej ma prawo obciąz ania członko w 

spo łki kosztami s wiadczen  lub prac niewykonanych w terminie. 

Wpis do katastratu wodnego 

Zarząd spo łki wodnej opro cz wymienionych wyz ej czynnos ci zgła-

sza utworzenie spo łki w celu wpisania do katastru wodnego, prowa-

dzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spo łkę osobowos ci prawnej. 

Wpis spo łki wodnej do katastru wodnego obejmuje: 

1) nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spo łki, 

2) imiona i nazwiska członko w zarządu oraz sposo b reprezentowa-

nia spo łki, 

3) czas trwania spo łki, 

4) dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. 

Wypis z katastru wodnego stanowi dokument potwierdzający oso-

bowos c  prawną spo łki. Nie dopełnienie przez zarząd spo łki obowiąz-

ku zgłoszenia spo łki do katastru wodnego, w s wietle art. 194 Prawa 

wodnego, stanowi wykroczenie zagroz one karą grzywny, orzekaną 
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przez sądy15 w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczeniach16. 

Inne czynności towarzyszące tworzeniu spółki 

Opro cz tego do czynnos ci organizacyjnych zarządu, na etapie two-

rzenia spo łki wodnej, nalez ą 

1) zgłoszenie do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru RE-

GON,  

2) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP, 

3) załoz enie konta bankowego, 

4) wyrobienie odpowiednich pieczątek, 

5) przygotowanie mapy obszaru działalnos ci Spo łki Wodnej z zazna-

czonymi urządzeniami i budowlami melioracji wodnych szczego -

łowych, 

6) sporządzenie wykazu urządzen  i budowli melioracji szczego ło-

wych dla Wojewo dzkiego Zarządu Melioracji i Urządzen  Wod-

nych17. 

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa wodnego praca zarządu podlega 

ocenie przez walne zgromadzenie. Dla tego w trakcie obrad tego or-

ganu po zakon czeniu danego roku kalendarzowego walne zgromadze-

nie podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium 

zarządowi spo łki wodnej przez walne zgromadzenie. Jest ono ro wno-

znaczne z odwołaniem zarządu. W efekcie nieudzielenia zarządowi 

absolutorium cały zarząd zostaje odwołany. Nie ma tutaj mowy o od-

woływaniu pojedynczych jego członko w, na co wyraz nie wskazuje 

zapis omawianego powyz ej artykułu, kto ry zawiera sformułowanie 

„zarząd spo łki” a nie „członek zarządu”18. Jednoczes nie nalez y podkre-

s lic , z e odwołanie całego zarządu spo łki wodnej nie skutkuje nie-

                                                
15 D. Pikor, op.cit.  
16 Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm. 
17 www.lir.lublin.pl/download/20130730spolkiwodne.pdf (dostęp: 10.03.2016 r.). 
18 B. Rakoczy, Prawo…,  op. cit., s. 701. 
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moz nos cią wejs cia członka zarządu ponownie do nowo powołanego 

zarządu. 

Jak juz  wspomniano organem spo łki, kto ry reprezentuje spo łkę na 

zewnątrz jest zarząd spo łki. On tez  jest organem władnym do zaciąga-

nia zobowiązan  oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Więc to 

zarząd jako organ odpowiedzialny za reprezentacje odpowiada za 

wszelkie zobowiązania spo łki19. Nalez y zauwaz yc , z e ustawodawca 

dał zarządowi kompetencje w zakresie gospodarowania całym mająt-

kiem spo łki. Daje to więc faktyczne uprawnienia do podejmowania 

decyzji o charakterze prawnym i faktycznym20. Istnieje wiec ewident-

ne domniemanie, z e to włas nie zarząd na podstawie swoich kompe-

tencji odpowiada za zobowiązania spo łki21. 

Problemy praktyczne związane z tworzeniem spółek wodnych 

Ogromnym problemem przy powoływaniu do z ycia spo łki wodnej 

jest kwestia członkostwa w niej poszczego lnych oso b lub instytucji. 

Bardzo często członkowie spo łki wodnej zalegające z płatnos ciami 

składek na rzecz spo łki podnoszą przed sądami zarzut, z e owo 

członkostwo nabyli bez swojej wiedzy. Dodatkowo zgłaszają takz e 

fakt, iz  w spo łce ich uprawnienia są często iluzoryczne22. W s wietle 

orzeczenia Sądu Najwyz szego z 29 czerwca 2010 r.23 statut spo łki 

wodnej nie moz e ograniczac  uprawnienia członka do wystąpienia ze 

spo łki. Chodzi ro wniez  o sytuację, w kto rej członkostwo w spo łce po-

wstało ex lege na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy prawo wodne Sąd 

Najwyz szy podkres lił, z e dobrowolnos c  członkostwa oznacza zaro w-

no swobodę przystąpienia do zrzeszenia, jak i wystąpienia z niego. 

                                                
19 Ibid., s. 706. 
20 Wyrok z dnia 28 maja 208 roku w Lublinie II SA/Lu 187/08 (LEX nr 524063). 
21 K. Kierzkowska, Rozwiązanie spółki wodnym w prawie polskim, „Przegląd Prawa 

Ochrony Środowiska” 2012, Nr 2. 
22 Interpelacja nr 15552 do ministra środowiska w sprawie funkcjonowania spó-

łek wodnych oraz praw i obowiązków ich członków. 
23 Sygnatura akt III CZP/46/10 (OSNC 2011, nr 2, poz.18). 
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Następca prawny członka spo łki staje się zgodnie z prawem człon-

kiem tejz e spo łki. Oznacza to, z e członkostwo następcy w spo łce wod-

nej jest identyczne i oparte na takich samych prawach i obowiązkach 

jak jego poprzednika. Według sądu następca wstępuje bowiem w jego 

prawa i obowiązki. Jez eli zatem poprzednikowi przysługiwało upraw-

nienie kształtujące do wystąpienia ze spo łki, to przysługuje ono ro w-

niez  następcy. W uzasadnieniu Sąd Najwyz szy stwierdził m.in., z e sto-

sunek członkostwa w spo łce wodnej jest stosunkiem cywilnopraw-

nym mimo nadzoru i kontroli sprawowanej przez starostę nad działal-

nos cią spo łek. Postanowienie statutu spo łki wodnej wymagające zgo-

dy walnego zgromadzenia na wystąpienie członka w istocie prowadzi 

do powstania przymusowego członkostwa w sytuacji, w kto rej zgod-

nie z prawem wodnym jest ono dobrowolne z wyjątkiem wynikają-

cym z art. 168 ustawy prawo wodne. Dobrowolnos c  członkostwa 

oznacza zas  zaro wno swobodę przystąpienia do zrzeszenia, jak i wy-

stąpienia z niego, ro wniez , gdy członkostwo powstało na podstawie 

wspomnianego art. 165 ust. 7 prawa wodnego. Moz na więc wnio-

skowac , ze przymusowe członkostwo w spo łce wodnej jest sprzeczne 

z Konstytucją RP24.  

Moz emy jednak zastanowic  się nad sytuacją odwrotną. Jes li art. 

165 ust. 7 ustawy prawo wodne jest niezgodny z Konstytucją to mo-

z emy rozwaz ac  czy wystąpienie następcy prawnego członka spo łki 

wodnej z tejz e spo łki jest zgodne z Konstytucją? Bo jak znalez c  uza-

sadnienie dla faktu, z e często członek spo łki wodnej występując ze 

niej zaburza funkcjonowanie duz ego systemu melioracyjnego szko-

dząc przy tym innym. Nalez ałoby wtedy tą częs c  systemu „wyciąc ” 

i oddac  osobie występującej ze spo łki wodnej. Jest to jednak niemoz -

liwe. 

W mys l obowiązujących przepiso w prawa wodnego oraz funkcjo-

nującego orzecznictwa, spo łki wodne są zrzeszeniami dobrowolnymi. 

                                                
24 A. Suchoń, Członkostwo w spółce wodnej nie jest obowiązkowe, „Tygodnik Porad-

nik Rolniczy”, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/prawo/czlonkostwo-w-spol 
ce-wodnej-nie-jest-obowiazkowe/ (dostęp: 18.03.2016 r.). 



Arkadiusz Jąkalski – Tworzenie spółek wodnych... 

– 107 – 

W związku z powyz szym członkostwo w nich jest dobrowolne. Wyją-

tek stanowi tutaj sytuacja uregulowana w art. 168 ustawy prawo 

wodne, kiedy to starosta na podstawie decyzji moz e włączyc  zakład 

do spo łki wodnej. Z członkostwem w spo łce wiąz e się natomiast 

obowiązek uiszczania składek, czy tez  innych s wiadczen , jes li tak 

stanowią statuty spo łek wodnych. 

Osoby stające się następcami prawnymi członko w spo łki, o kto rych 

mowa w art. 165 ust. 7 ustawy, kto re wstępują w prawa i obowiązki 

swego poprzednika, mają ro wniez  prawo korzystac  ze swoich swobo d 

obywatelskich. Przysługuje im prawo do wystąpienia ze spo łki na 

podstawie złoz onego os wiadczenia woli. Dobrowolnos c  członkostwa 

obejmuje, jak juz  wczes niej wskazano, takz e sytuację, gdy członko-

stwo w spo łce powstało na mocy samego prawa - w drodze następ-

stwa prawnego. Niezalez nie zatem od tego, w jakiej formie dany 

mieszkaniec nabył członkostwo w spo łce, do jego wystąpienia wystar-

czające powinno byc  os wiadczenie woli o wystąpieniu. W przypadku 

gdy ustalone w statucie reguły wystąpienia ze spo łki okres lone zosta-

łyby sprzecznie z obowiązującym prawem, podmiot, kto rego sprawa 

dotyczy, ma uprawnienie zaskarz yc  niezgodne z prawem uchwały 

w drodze sądowej. 

Tak naprawdę moz na się spierac  co do dobrowolnos ci przynalez -

nos ci do spo łki wodnej. Art. 30 i 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP stanowią, 

z e: 

1) przyrodzona i niezbywalna godnos c  człowieka stanowi z ro dło 

wolnos ci i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 

a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicz-

nych, 

2) wolnos c  człowieka podlega ochronie prawnej, 

3) kaz dy jest obowiązany szanowac  wolnos ci i prawa innych. Nikogo 

nie wolno zmuszac  do czynienia tego, czego prawo mu nie naka-

zuje. 

Jednoczes nie art. 31 ust. 4 Konstytucji przewiduje ograniczenia 

w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnos ci i praw mogą byc  



Zbliżenia Cywilizacyjne XII (4)/2016 

 

– 108 – 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demo-

kratycznym pan stwie dla jego bezpieczen stwa lub porządku publicz-

nego, bądz  dla ochrony s rodowiska, zdrowia i moralnos ci publicznej, 

albo wolnos ci i praw innych oso b. Ograniczenia te nie mogą naruszac  

istoty wolnos ci i praw. Czy sprawne działanie spo łek wodnych nie jest 

aby sytuacją gdzie nalez ałoby te prawa ograniczyc  poniewaz  brak 

efektywnych działan  spo łek wodnych jest duz ym zagroz eniem dla 

naszego s rodowiska naturalnego? Według mnie tak. Poniewaz  to wła-

s nie działania spo łek wodnych w duz ej mierze przyczyniają się do 

naszego bezpieczen stwa przeciwpowodziowego. To jak spo łki działają 

to odrębna sprawa. To kto zasiada we władzach spo łki zalez y od jej 

członko w. Jes li wybierzemy człowieka bez umiejętnos ci daru wspo ł-

pracy z innymi i siły przebicia jego, działania będą z adne. Jes li wybie-

rzemy człowieka, kto ry potrafi mys lec  i działac  jego działania będą 

przynosiły efekty. 

Drugim bardzo istotnym problemem z kto rym borykają się spo łki 

wodne jest egzekucja s wiadczen  i składek. Zgodnie z art. 170 ust. 5 do 

egzekucji składek i s wiadczen , na rzecz spo łki wodnej stosuje się 

przepisy o egzekucji nalez nos ci podatkowych. Nie jest to jednak tak 

oczywiste w praktyce. Stało się tak na skutek postanowienia Sądu 

Najwyz szego z dnia 11 sierpnia 2004r. w kto rym uznano, z e przewi-

dziana w prawie wodnym składka członkowska ma charakter s wiad-

czenia cywilnoprawnego i poddanie jej egzekucji administracyjnej nie 

pozbawia jej tego charakteru25. Kierując się wskazaniami wynikają-

cymi ze wspomnianego wyroku, urzędy skarbowe zaczęły odmawiac  

przyjmowania tytuło w wykonawczych od spo łek wodnych. W analo-

gicznej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

z dnia 10 lipca 2006r.26, w odniesieniu do opłat za nielegalne pobranie 

paliw i energii w sieci, kto rych moz liwos c  dochodzenia w trybie 

egzekucji administracyjnej wynika z art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 

                                                
25 Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2004 roku, II CK 481/03 (LEX nr 271669). 
26 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04, http://trybunal.gov.pl  

(dostęp: 15.02.2017 r.). 
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1997 r. Prawo energetyczne27. W uzasadnieniu tego wyroku wska-

zano, z e nalez nos c  pienięz na przedsiębiorstwa energetycznego z tytu-

łu pobierania opłat za nielegalne pobieranie paliwa lub energii jest 

przekazana do egzekucji administracyjnej na podstawie art. 57 ust. 2 

prawa energetycznego, jez eli wynika ona z wyroku sądowego roz-

strzygającego spo r z odbiorcą. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny, 

postanowieniem z dnia 28 lutego 2007r.28, zasygnalizował Sejmowi 

potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie pobiera-

nia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat za nielegalne pobiera-

nie paliw lub energii z sieci oraz ich s ciągania w drodze postępowania 

egzekucyjnego w administracji, w uzasadnieniu podnosząc potrzebę 

takiego zredagowania odpowiednich przepiso w prawa energetyczne-

go, aby wynikało z nich jednoznacznie, z e przedsiębiorstwo energe-

tyczne moz e pobierac  opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub ener-

gię w wysokos ci okres lonej w taryfach wo wczas, gdy odbiorca nie 

kwestionuje roszczenia przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy odbiorca 

odmawia uiszczenia ww. opłat, przedsiębiorstwo, celem zaspokojenia 

swojego roszczenia, winno skierowac  sprawę na drogę sądowego po-

stępowania rozpoznawczego29. 

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 

4 listopada 2009 r. uznał, z e z przepisu art. 170 ust. 5 prawa wodnego 

w związku z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.30 nie moz na wyprowadzic  

normy prawnej zwalniającej spo łkę wodną, jako wierzyciela, od prze-

widzianych na zasadach ogo lnych obowiązko w w zakresie wymogo w, 

jakim powinien odpowiadac  tytuł wykonawczy, a w szczego lnos ci 

wskazania tres ci podlegającego egzekucji obowiązku wynikającego 

                                                
27 Dz. U. Nr 89 z 2006 roku, poz. 625 z póź. zm.. 
28 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt 

S 3/07; http://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/postanowie 
nie;z;dnia;2007-02-28,s,3,07,3413,orzeczenie.html (dostęp: 15.0.2017r.). 

29 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia 
ministra – na interpelację nr 4659 w sprawie egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych, o których mowa w art. 170 ustawy Prawo wodne.  

30 Tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm. 
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z odpowiedniej decyzji lub wyroku sądowego, stosownie do przepisu 

art. 27 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra-

cji. Spo łka wodna, jako wierzyciel, nie jest w tym zakresie podmiotem 

uprzywilejowanym31. 

Pojawia się w tym miejscu pytanie: czy urzędy skarbowe mogą 

wstrzymac  egzekwowanie tytuło w wykonawczych związanych z nie-

uiszczaniem składek za konserwację urządzen  melioracyjnych przez 

członko w spo łki wodnej bez uzyskanie prze tą, spo łkę wyroku sądo-

wego? Jak wyz ej zostało wspomniane, zgodnie z art. 170 § 1 ustawy 

prawa wodnego członek spo łki wodnej jest obowiązany do wnoszenia 

składek i ponoszenia na jej rzecz innych okres lonych w statucie 

s wiadczen  niezbędnych do wykonywania statutowych zadan  spo łki. 

W przypadku niewykonania tego obowiązku moz liwe jest dochodze-

nie nalez nos ci pienięz nych z majątku członka spo łki wodnej w trybie 

egzekucji administracyjnej. Okazuje się jednak, z e przekazanie do 

egzekucji administracyjnej tych nalez nos ci nie jest jednak wystarcza-

jącą podstawą do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

Moz liwos c  takiego postępowania została uzalez niona od spełnienia 

drugiego warunku okres lonego w art. 4 ustawy o postępowaniu egze-

kucyjnym w administracji – uzyskania przez wierzyciela stosownego 

orzeczenia sądu. Zatem podstawą prawną dochodzonego obowiązku 

moz e musi byc  prawomocne orzeczenie sądu, z kto rego wynika istnie-

nie obowiązku uiszczenia składki członkowskiej32. 

Podsumowanie 

Nalez y stwierdzic , z e spo łki wodne są organizacjami mającymi ol-

brzymie znaczenie dla rolnictwa i gospodarki wodnej. Borykają się 

                                                
31 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009 r II GSK 

557/09 dostępny na stronie internetowej http://www.lexlege.pl/orzeczenie/141883 
/ii-gsk-557-09-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/ (dostęp: 15.02.2017 r.). 

32 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009 r II GSK 
557/09; http://www.lexlege.pl/orzeczenie/141883/ii-gsk-557-09-wyrok-naczelnego 
-sadu-administracyjnego/  (dostęp: 15.02.2017 r.). 
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z problemami jakimi jest członkostwo poszczego lnych członko w oraz 

s ciągalnos c  składek członkowskich. Potrzebne są zmiany prawa 

w tym zakresie, kto re dały by większe umocowania prawne zarządom 

spo łek w zakresie egzekucji oraz członkostwa. Tym czasem przyszłos c  

spo łek wodnych w s wietle proponowanych zmian ustawy prawy wod-

ne jest bardzo niepewna poniewaz  zmiany jakie mogą zajs c  pozbawią 

te organizacje s rodko w pienięz nych na finansowanie swojej działal-

nos ci a sama spo łka zostanie zepchnięta do roli organu pomocniczego 

gminy. 
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