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NAZWA USŁUGI
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. z 2017.1121),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. ),
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.),
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.2014.1800) ,
Rozporządzenia 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. nr 233, poz. 1988 ze zm.)
oraz zmieniające je Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.
nr 229, poz. 1538),
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 964 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego spełniający wymogi określone w art. 131 ustawy
Prawo wodne (tj. z 2017.1121).
Załączniki:
Operat wodnoprawnych (minimum 2 egz.),
Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
Dokumentacja hydrologiczna (1egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
Projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
Zgody właścicieli 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 wodnoprawnych, niezbędne do
wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzenie za zgodność z oryginałem,
Operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

FORMULARZ DO POBRANIA
Druk Wniosku W-OŚZ-06 w wersji papierowej dostępny w Biurze Podawczym lub do pobrania na
stronie internetowej Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta

OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 217 zł za każdy rodzaj pozwolenia wodnoprawnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Opocznie na konto Banku
Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Paradyżu, Filia w Opocznie

608973 0003 0020 0377 6474 0001

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, pok. 122,
tel. 44 741 49 30, inspektor Tomasz Gołuchowski, mail: ochrona_srodowiska@opocznopowiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z kpa - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach
skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez Starostę Opoczyńskiego jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Opoczyńskiego.

UWAGI
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