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tel.  77 418-52-18         faks  77 418-65-20 
 

KZ.0143.11.1.2011.MG 

Data zatwierdzenia: 
07.06.2011 r.  

 
Data aktualizacji: 

28.04.2017 r. 
 

W sprawie: 

Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i w zakresie 

budownictwa wodnego 

1. Od czego zacząć? 

Złożyć wniosek, do którego należy dołączyć: 

1. Operat wodnoprawny, 

2. Opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, 

 

oraz jeżeli są wymagane: 

 

3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy -               

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego, 

4. Projekt instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku wniosku o piętrzenie lub wspólne 

korzystanie z wód. 

5. Dokumentacja hydrogeologiczna. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Opłata skarbowa: za wydanie pozwolenia – 217 zł.  

                           

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  

 

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. Urzędu 

Miejskiego w Kluczborku lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku: 

Bank PeKaO S.A I Oddz./Kluczbork 

ul. Grunwaldzka 13c 

46-200 Kluczbork 

nr rachunku   55124016621111000026559410 

tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodno-prawnego 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18  wew. 170, 171 lub 

174, pokój nr 307, 308 e-mail: rolnictwo@powiatkluczborski.pl) 

http://www.powiatkluczborski.pl/
mailto:starostwo@powiatkluczborski.pl
mailto:rolnictwo@powiatkluczborski.pl


 2 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania pozwolenia wynosi 30-60 dni. Termin ten 

może ulec wydłużeniu ze względu na brak kompletnych dokumentów. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru pozwolenia wodnoprawnego dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca 

pełnomocnictwo albo jest wysyłane za pośrednictwem poczty stosownie do oznaczenia na 

wniosku. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 

▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.)                

w szczególności: art.122, 124-126, 128, 131, 132, 138     

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 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 2014r., poz. 

1800) 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

 

Przestrzegać warunki i obowiązki nałożone w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym. 

 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

 

Odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Brak wzoru wniosku 

DODATKOWE UWAGI:  

Brak uwag 

 

 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Magdalena Godzwon Zatwierdził: Mieczysław Czapliński 

 

 


