








Powołana  Gminna  Spółka  
Wodna  w  Nowogrodźcu  

działa  w  oparciu  o  
zatwierdzony  statut                    

i  zrzeszona  jest                       
w  Rejonowym  Związku  

Spółek  Wodnych  w  
Bolesławcu  



Źródłem  finansowania  działalności  Gminnej  Spółki  
Wodnej  w  Nowogrodźcu  są  : 

 składki  członków  spółki  wodnej  oraz  osób  
będących  właścicielami  nieruchomości  będących  
w  obrębie  oddziaływania  urządzeń  melioracji  
wodnych  szczegółowych, 

 dotacje celowe przekazywane przez Gminę 
Nowogrodziec,  

 dotacje  przedmiotowe Urzędu  Wojewódzkiego,  

 dotacje  przedmiotowe Urzędu  Marszałkowskiego  

 



Gmina Nowogrodziec w  latach  2010 – 
2012  oraz  w  roku  2013  na  

podstawie  corocznych  umów  z  
Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych 

w Bolesławcu przekazała  środki  
finansowe (w sumie 40 200 zł),  które  

były  przeznaczone  w  całości  na  
konserwacje  rowów  melioracyjnych,  w  

tych  miejscowościach,  w  których  
działają  spółki  wodne.  

 



LATA WYSOKOŚĆ 
DOTACJI  

ZAKRES  WZYKONANYCH ROBÓT  

2010 10 000,00 zł Konserwacja rowu w : m. Czerna  1990 mb; m. 
Parzyce 1065 mb; m. Gierałtów 2425 mb; m. 
Wykroty 3369 mb; m. Zabłocie 923 mb; m. 
Zagajnik 640 mb; m. Zebrzydowa 1640 mb 

2011 10 200,00 zł Konserwacja rowu w : m. Czerna  900 mb; m. 
Parzyce 800 mb; m. Gierałtów 1500 mb; m. 
Wykroty 2100 mb; m. Zabłocie 700 mb; m. 
Zagajnik 200 mb; m. Zebrzydowa 600 mb 

2012 10 000,00 zł 
 

Konserwacja rowu w : m. Czerna  1000 mb; m. 
Parzyce 800 mb; m. Wykroty 1100 mb; m. m. 
Zebrzydowa 300 mb 

2013 10 000,00 zł 
 

Konserwacja rowu w : m. Czerna  300 mb; m. 
Parzyce 100 mb; m. Gierałtów 500 mb; m. 
Wykroty 300 mb; m. Zabłocie 200 mb; m. 
Zagajnik 150 mb; m. Zebrzydowa 300 mb 





 W bieżącym roku Gmina Nowogrodziec pozyskała  
również środki finansowe  z  Urzędu 
Marszałkowskiego  w wysokości 13 720 zł (tj. 49% 
dofinansowania),które zostały przeznaczone na 
przebudowę gminnych przepustów wraz z 
oczyszczeniem 50 m przyległego rowu  
melioracyjnego.   

 Zadaniem objęto 6 gminnych przepustów : 

 2 w Gierałtowie, 

 1w Czernej,  

 1 w Wykrotach  

 1 w Parzycach, 

 1 w Zabłociu.    



Wykonywana  konserwacja  rowów  
melioracyjnych  i  udrażnianie  
przepustów  w miejscowościach 
objętych Spółką Wodną pozwoliło na: 

 zahamowanie  postępującej  
dekapitalizacji  tych  urządzeń  i 
poprawienie  ich  drożności, 

 poprawę stanu bezpieczeństwa  
przeciwpowodziowego na  tym  
terenie.  




