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Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

PODSTAWA PRAWNA

WYMAGANE

Obowiązuje od

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. Nr 0
z 2012r, poz. 145 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr
233, poz. 1988)
1. Opłata skarbowa.
2. Operat wodnoprawny zgodny z wymogami ustawy prawo wodne.
3. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach
zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
nietechnicznym.
5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód
powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka
zakładów, dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający
opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb
wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego,
którego dotyczy instrukcja.
6. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu
budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej
sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
7. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz
odpowiednich dokumentów o których mowa w ustępie 2, dołącza się zgodę
właściciela tych urządzeń.
1. Wniosek –indywidualnie;
2. Operat wodnoprawny
- Operat wodnoprawny (sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 ze zm.),
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach
zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
- Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
nietechnicznym.
- Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
a. piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie
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z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji
gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania
wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących
korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
b. pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub
obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile
jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych,
c. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.
1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

SPRAWY ORAZ
JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 213
06-545 Lipowiec Kościelny
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska.

POSTĘPOWANIE

Brak

TERMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania
Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku z późn. zmianami)

JEDNOSTKA

Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

ODPOWIEDZIALNA

1. Opłata skarbowa 217,00zł.
2. Zwolnione zgodnie z art.7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej/Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm./: jednostki
budżetowe jednostki samorządu terytorialnego
1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w pok. Nr 18;
2. Odbiór – decyzja wysyłana pocztą lub można odebrać osobiście.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być
wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada
wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 Prawa wodnego.

OPŁATY

UWAGI

WYKAZ ZMIAN
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