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SPÓŁKA WODNA POGORZEL W N T O ^ F K
Pogorzel, ul. B rzozow a.je W N I O S E K

2 u 0 9 . 2021 NĘLO

o przyznanie $§£020 celowej dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Otwockiego

1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki wodnej Spółka W odna Pogorzel

2) adres Pogorzel ul. Brzozowa 16, 05-430 Celestynów

3) data wpisu i numer w katastrze wodnym poz. 529 z 10.10.2012r.

4) nazwa banku i numer rachunku bankowego Millenium Bank 92 1160 2202 0000 0002 3504 6056

5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:

a) Tadeusz Floriańczyk

b) Zofia W icik

2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej 322 ha

2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 10,3 km

3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp) 120,- zl /członka.

4) ściągalność składek członkowskich za rok ubiegł} , wg. stanu na dzień 31 u u d n ia  2 0 2 0  roku 44 %

3. Opis planowanego przedsięwzięcia (zakres rzeczowy, miejsce realizacji, planowany termin realizacji zadania, 

sprecyzowanie przedsięwzięcia):

W 2022 roku Spółka W odna zamierza wykonać gruntowną renowację części rowów , szczegółowo rodzaj 

wykonywanych prac i których rowów będzie to dotyczyło przedstawiamy w załączonym  wykazie.

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania

1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 24 875 zł.

2) Zestawienie robót i kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania (zestawienie powinno zostać 
sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski /ofertę wykonawcy /umowę z wykonawcą, zawierające zakres wykonywanych prac

Lp
Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów, 
profilowanie skarp, odmulanie. plantowanie urobku, wywóz urobku. 

wvkon\ wanie rowów, oczyszczanie i w> miana drenowania, itp.)
Wartość planowanych wydatków [zł]

1 Załącznik nr.l

2

3

4

5

3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:

a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu O tw ockiego  14 925 zł = 60 %

b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń 9 950 = 40 %

c) inne ś ro d k i........................ zł = ................. %, pochodzące z ..................................... ..........................................

d) inne środki ..................... zł =  %, pochodzące z ............................... ............ ...................................



e) inne ś ro d k i.......................zł = ................ %, pochodzące z .................................................................................

5. W ysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego: 14 9 2 5 ...zł /słownie- 

czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć zł.

*jk Zojja Floriańczyk Ti
Pogorzel dn.
24.09.2021 r. Sekretarz  Pf?ewodnfezaev •

Spółki Wodne} Poqj}($j|is Up1.awnioneg<x/-4§)»VIVted^og1S ^ U
(miejscowość, data)  oświadczenia woli w imieniu spółki wodnej)

Załączniki:
1. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku (w przypadku braku ubiegania się 

o dotację na prowadzoną działalność, umożliwiającą osiągnięcie zysku netto).
2. M apa poglądowa z oznaczeniem miejsca realizacji planowanego zadania inwestycyjnego.

SPÓŁKA WODNA POGORZEL
Pogorzel, ul. Brzozowa 16 

05-430 C elestynów



(pieczęć wnioskodawcy)

SPÓŁKA WODNA POGORZEL
Pogorzel, ul. Brzozowa 16 

05-430 Celestynów

Zał. nr. 1 do wniosku z dnia 24.09.2021r.

Załącznik do wniosku o dotację - Zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości

Gruntowna renowacja rowów obejmująca:
Opis obiektu /  przedsięwzięcia do

realizacji wraz ze wskazaniem

nieruchomości gruntowych na a) oczyszczenie rowów poprzez wydobycie namułu, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu tj

których realizowane będzie skarpy oraz pobocza 0,5m od krawędzi skarpy;

przedsięwzięcie:

b) odmulenie mechaniczne cieku z wyprofilowaniem rowu w kształt trapezu o spadku skarp 1:1 i
1:1,5 i spadku podłużnym min. 0,5%;

c) oczyszczenie z namułu, roślinności oraz innych zanieczyszczeń przepustów w

przebiegu konserwowanego rowu;

d) usunięcie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń,
umożliwiając swobodny spływ wody z rowu;



e) koszenie roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego rodzaju) z powierzchni rowu, w tym 
koszenie ręczne;

f) wykarczowanie roślinności twardej tj. krzaków, podrostu, z pobocza na powierzchni; pobocza 
rowu w odległości większej od 50 cm od skarpy rowu;

g) usunięcie pni i drzew rosnących w rowach i pasie przy rowie (karczowanie);

h) wymiana uszkodzonych przepustów.

Lp. Wyszczególnienie elementów planowanych prac (np. wycinka drzew i 

krzewów, profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie urobku, 

przekładanie i oczyszczanie drenowania itp.)

Zakres rzeczowy

Jednostka Ilość 
[m]

Koszt

1 Rów przechodzący przez działki nr. 983,982,174,175 

(około 130 m) m 130 3 250

2

Rów za budynkami ul. Głównej, od. ul. Świerkowej do P. 
Bartosiewiczów , od dz, nr 399 do dz, nr 289 (ok. 185 m.

m 185 4 625

3

Rów wzdłuż ul. Leśnej od dz. nr 399 do dz. nr 469 (ok. 340m)

m 340 8 500



4 Rów od ul. Leśnej do P Jaworskich od dz. nr. 520 do. 
nr 683/6 (ok. 340m)

m 340 8 500

Razem 24 875

Zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości powinno zostać sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski /o fe rtę  wykonawcy z 2021 r. /  
zawierające zakres wykonywanych prac i koszt ich wykonania.

ofia FloriańczykJadeusz
TBr”

Sekretarz Zarządu Przewodniczący Zarządu
Spółki Wodnej Pogflj3$is reprezentantów SpómSpótki Wodnej Pogorzel

05-430^ Z ° Z a16



Pogorzel, 24 września 2021
Spółka Wodna Pogorzel 
Ul. Brzozowa 16 
05- 430 Celestynów 
NIP 532 204 49 16 
REGON 146399144

Spółka Wodna Pogorzel składająca wniosek o przyznanie dotacji 
celowej na konserwację rowów w Sołectwie Pogorzel oświadcza, że nie jest to 
działanie w celu osiągnięcia zysku.

Z poważaniem,

Wydział Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Otwocku 

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Spółki Wodnej Pogorzel

SPÓŁKA WODNA POGORZEL
Pogorzel, ul. Brzozowa 16 

05-430 Celestynów
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