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(wnioskodawca) 

Starosta Kolbuszowski 

ul. 11 Listopada 10 

36-100 Kolbuszowski 

 

WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1121 ze zm.) wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki do wniosku: 

1. Operat wodnoprawny lub projekt urządzeń wodnych odpowiadający wymaganiom operatu wodnoprawnego

(2 egzemplarze sporządzone w formie papierowej + 1 egzemplarz sporządzony na elektronicznym nośniku 

danych), 

2. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

3. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy jeżeli jest wymagana,

4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana,

5. projekt instrukcji gospodarowania wodą jeżeli jest wymagana,

6. dokumentacja hydrogeologiczna jeżeli jest wymagana,

7. zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 45a ust. 1 Prawa wodnego jeżeli jest wymagana,

8. dowód wniesienia opłaty skarbowej,

9. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.  

 

.................................................................................................... 

                                                                  (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 



 

Podstawa prawna: art. 122 w związku z art. 9, 37, art. 131, art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne /

Dz. U. z 2017r, poz. 1121 ze zm./; Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ś cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla ś rodowiska wodnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 1800/, Rozporządzenie Ministra Ś
rodowiska z dnia 10 listopada 2005r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

wprowadzanie w ś ciekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego /Dz. U. z 2005r. Nr 233 Poz. 1988 ze zm./ 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U.  ze       2016, poz. 1827, ze zm./  opłata 
skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł.  

UWAGA: w przypadku wydawania kilku pozwoleń w jednej decyzji nal       eżna  jest opłata skarbowa  w 

wysokości stanowiącej wielokrotność wydawanych pozwoleń 
 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej; nr konta – 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 




