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KARTA USŁUGI

OŚA – 03 – POZWOLENIA WODNOPRAWNE
OPIS SPRAWY / ZADANIA
1.

2.

Wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z art. 131 Prawa wodnego):
operat wodnoprawny sporządzonego zgodnie z art. 132 Prawa wodnego, wraz z
egzemplarzem operatu w wersji dokumentu elektronicznego (CD),








opis prowadzonej zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
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,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 217 zł,

Dodatkowo:












3.

4.

5.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, jeżeli jest wymagana dla danego przedsięwzięcia,
zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku 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 Prawa wodnego,
uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do
wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
dokumentację hydrogeologiczną w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
instrukcję gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie
korzystanie z wód przez kilka zakładów,
pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika (oryginał lub poświadczony
za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa) wraz z opłatą za pełnomocnictwo w
wysokości 17 zł.

Wniosek wraz z wymienionymi załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta
Starostwa Powiatowego w Sokółce.
W przypadku gdy wniosek nie będzie kompletny organ wezwie Cię do uzupełnienia
wskazując 7 dniowy termin do dokonania czynności. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we
wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
Gdy wniosek jest kompletny lub został uzupełniony: organ podejmuje działania
sprawdzające, w formie zawiadomienia poinformuje wszystkie strony o wszczęciu

6.

postępowania, a następnie wyda decyzję.
Starosta wydaje pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony, przy czym okres
obowiązywania uzależniony jest od rodzaju wnioskowanej działalności:
 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie
dłuższy niż 20 lat,
 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na
okres nie dłuższy niż 10 lat,
 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych,
będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy
niż 4 lata,
 pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

KOGO DOTYCZY:

Osoby fizyczne, podmioty zamierzające korzystać z zasobów wodnych, wykonywać urządzenia
wodne, a także prowadzić inne działania mogące mieć wpływ na stan wód (art. 122 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne) na terenie powiatu sokólskiego.

CZAS REALIZACJI:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w ciągu
1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin
może ulec wydłużeniu).
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy Prawo wodne lub
projekt urządzeń wodnych odpowiadający wymaganiom operatu wodnoprawnego, w
przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (art. 131 ust. 4
ustawy Prawo wodne) - 1 egz. wraz z egzemplarzem operatu w wersji dokumentu
elektronicznego (CD),
3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli
jest ona wymagana (art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne).
5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 217 zł.
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - dot. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko

OPŁATY:
Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
1. 217 zł - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Opłat można dokonywać:



w kasie budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1 – parter,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce: PKO Bank Polski SA.
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego przysługuje stronie odwołanie do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniesione za pośrednictwem Starosty
Sokólskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

PODSTAWY PRAWNE:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23
z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z późn. zm.).
4. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016r., poz. 353 z późn. zm.).
5. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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. z 2014 r. poz. 1800);
6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.
U. z 2005 r., Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.);
7. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016r.,poz. 1757 );
8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn.
zm.)
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój Nr 60B, II piętro,

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu / pracownik odpowiedzialny
merytorycznie

Fax

Starostwo Powiatowe w Sokółce: 85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:
Wniosek-pozwolenie wodnoprawne – pdf
Wniosek-pozwolenie wodnoprawne – docx
FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

