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Bieruńska Spółka Wodna powstała z potrzeby mieszkańców oraz tutejszych władz dnia 23 

kwietnia 1992 roku. Do Księgi Wodnej województwa katowickiego dokonano wpisu dnia 8 

maja 1992 roku pod pozycją 20/MW – (Lp. 63 Rybnik i inne). Spółka została utworzona na 

czas nieokreślony.  Pierwsza siedziba Spółki mieściła się w Kółku Rolniczym w Bijasowicach 

przy ul. Bijasowickiej 35, a następnie od 1 marca 1994 roku do nadal mieści się w budynku 

Spółdzielni Usługowo - Handlowej „Jedność” przy ul. Piastowskiej 1.  

Prezesami* Bieruńskiej Spółki Wodnej byli kolejno: 

1. Szczepan Jaromin – kadencja 1992- 21 września 1992 

2. Emil Ziebura – kadencja 1992-2002 

3. Józef Losoń – kadencja 2002-2009 

4. Jolanta Niesyto – kadencja 2009- 

Obecny skład Zarządu: 

1. Jolanta Niesyto – Przewodnicząca Zarządu  

2. Brunon Wróbel – Z-ca Przewodniczącej Zarządu 

3. Maria Kotas – Sekretarz 

4. Szczepan Jaromin - Członek 

5. Jan Berger – Członek 

6. Grażyna Mateja – Członek 

Obecny skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Franciszek Zawisz – Przewodniczący 

2. Jan Hadryan – Z-ca Przewodniczącego 

3. Piotr Magiera – Członek 

 

 

 

*Na przestrzeni lat zmieniło się nazewnictwo z Prezesa BSW na Przewodniczącego Zarządu 

BSW 
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Obecny skład Delegatów na Walne Zgromadzenie: 

1. Szczepan Jaromin 

2. Jan Nowak 

3. Agata Kała 

4. Grażyna Mateja 

5. Piotr Magiera 

6. Urszula Podbioł 

7. Maria Kotas 

8. Walenty Magiera 

9. Michał Kucz 

10. Helena Jaworska 

11. Jolanta Niesyto 

12. Stanisław Adamus 

13. Brunon Wróbel 

14. Franciszek Zawisz 

15. Adam Sapek 

16. Jan Berger 

17. Grzegorz Mateja  

18. Jan Hadryan 

19. Sylwester Krawczyk 

Informujemy, że Bieruńska Spółka Wodna zajmuje się jak mówi jej statut, wykonywaniem 

konserwacji i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, celem 

przystosowania środowiska do potrzeb mieszkańców i produkcji rolniczej. Innymi słowy 

melioracje służą do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzenia jej do 

najbliższej rzeki lub zbiornika ( pompowni, w przypadku naszego terenu działalność kopalni 

Piast). W tym celu w latach 50-tych, 60-tych i wcześniej, ubiegłego stulecia na naszym 

terenie Tyska Spółka Wodna wraz z pomocą Skarbu Państwa (z publicznych środków 

wspólnotowych w rozumieniu przepisów) przeprowadziła drenaż pól dla potrzeb ówczesnych 

rolników i nie tylko. Na ich gruntach usytuowano w glebie dreny kamionkowe w zależności 

od tego czy był to grunt orny, pastwisko czy łąka na odpowiedniej głębokości, szerokości  

i potrzeb przekroju rurociągu (drenu). Następnie wyloty tych drenów skierowano do rowów, 
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te kolejno poprzez inne rowy do ujścia rzek i potoków, typu p. Goławiecki, Bijasowicki,  

rz. Wisłę, Przemszę, Gostynię. Tak powstałe urządzenia, by dobrze funkcjonowały potrzebują 

stałej konserwacji. W poprzednich latach zajmowała się tym Tyska Spółka Wodna. Później 

po zmianach ustrojowych i administracyjnych w naszym kraju w/w spółka rozwiązała się. 

System melioracji wodnych zaczął szwankować, psuć się, rowy zarastać , a dreny zamulać. 

Na posesjach pojawiła się woda, grunty orne miejscowo były zawodnione, plony rolników 

znacznie obniżone. W związku z tym było konieczne i zasadne, by Urząd Gminy, tutejsze 

władze, mieszkańcy i rolnicy powołali Bieruńską Spółkę Wodną, aby na nowo sprawować 

kontrolę i odprowadzać wodę tam gdzie jej miejsce. O sensie istnienia Spółki na naszym 

terenie, można było się przekonać podczas powodzi w lipcu 1997 roku – dotknęła ona jedną  

z dzielnic Bierunia - Czarnuchowice, a w maju 2010 roku ucierpieli mieszkańcy dzielnic 

Bierunia – Bijasowic, Bierunia Nowego i Zabrzegu. Dobrze wykonserwowanymi rowami 

woda mogła spokojnie spływać do koryta rzeki i teren w szybkim czasie został osuszony. 

Każdego roku konserwujemy około 35 kilometrów rowów i przebudowujemy drenaż na około 

5 hektarach. W związku z tym, że prawo co i rusz się zmienia, jako Spółka – Zarząd nie ma 

na to wpływu. Drożeje przysłowiowy „metr” wykonserwowanego rowu. Musimy dostosować 

się do różnych przepisów prawa, w tym prawa pracy. Kiedyś wystarczyła kosa i grabie, 

umowa o dzieło (bardzo tanie rozwiązanie dla pracodawcy) i rów był wyczyszczony. Dzisiaj 

to szereg przepisów, począwszy od badań lekarskich, szkoleń BHP, usług księgowych  

i zawieranych umów zleceń z pracownikami fizycznymi, by osiągnąć efekt jak poprzednio 

używając kosy i grabi. Koszt konserwacji 1 metra bieżącego rowu zależny jest od kilku 

czynników: rodzaju gleby, nawodnienia terenu gdzie rów się znajduje, wysokości skarpy, 

zanieczyszczenia, zniszczenia, położenia itp., a w przypadku odbudowy rowu po latach jego 

nie konserwacji koszty rosną nie współmiernie.  

Bieruńska Spółka Wodna zrzesza 238 członków. Składki członkowskie płaci 46% członków. 

Budżet Spółki stanowi dotacja z Urzędu Miasta, dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Polskiej Grupy Górniczej, natomiast wpływy ze składek członkowskich 

stanowią tylko 1,17% budżetu. 

Boli fakt, że członkowie spółki (a raczej ich spadkobiercy, patrząc wstecz) próbują uchylić się 

od płacenia tak drobnych kwotowo składek. Zarząd Bieruńskiej Spółki Wodnej od dłuższego 
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czasu nie podnosi drastycznie składek. Przepisy Prawa Wodnego i statutu regulują wysokość 

składki członkowskiej, która powinna być proporcjonalna do korzyści osiąganych przez jej 

członka w związku z działalnością spółki. Prawo Wodne  art. 205 stanowi: „Utrzymywanie 

urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 

urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku 

spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej 

spółki lub tego związku spółek wodnych”. Natomiast art. 206 mówi: „Jeżeli obowiązek,  

o którym mowa w art. 205 obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, nie jest 

wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 

odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego 

wykonywania”. Podsumowując, jeśli mieszkaniec gminy należy do Spółki i terminowo opłaca 

składki członkowskie to Spółka przejmuje jego obowiązek utrzymania urządzeń melioracji 

wodnych.  

W związku z powyższym celem Zarządu Bieruńskiej Spółki Wodnej w 2019 roku i kolejnych 

latach będzie edukacja mieszkańców miasta w zakresie jej działalności i zasadności płacenia 

składek członkowskich oraz pozyskanie nowych członków. Zapraszamy do konsultacji 

wszystkich zainteresowanych mieszkańców.  

 


