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KZ.0143.11.1.2016.MG 

Data zatwierdzenia: 
16.03.2016 r.  

  

W sprawie: 

Przyjęcia zgłoszenia niektórych przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej 

1. Od czego zacząć? 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu; 

2) określenie: 
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych, 
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na 
wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz 
realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód; 

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące 
planowane roboty i warunki ich wykonania; 

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności. 

a także należy dołączyć 

1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i 
zasięgiem ich oddziaływania; 

2) odpowiednie szkice lub rysunki; 

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód 
regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 

4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Nie wprowadzono obowiązku opłaty skarbowej. 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18 77 418-53-81 77 418-
18-06 wew. 170, 171 lub 174, pokój nr 307, 308 e-mail: rolnictwo@powiatkluczborski.pl) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Okres od dnia złożenia zgłoszenia do dnia przyjęcia wynosi 30 dni.  

Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na brak kompletnych dokumentów. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Nie wydaje się. 
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W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia starosta wnosi sprzeciw w drodze decyzji odbieranej 
osobiście, przez pełnomocnika lub wysyłanej pocztą    

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. 123a     

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Jeśli przedsięwzięcie wymaga zgłoszenia i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wnioski 
rozpatruje się w ramach postępowania wodnoprawnego zakończonego pozwoleniem 
wodnoprawnym  

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

� Na wniosek można uzyskać pisemne potwierdzenie o braku sprzeciwu starosty 
� Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje 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:  

 

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 

 


