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I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

4. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 

1227 z późn zm.), 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 

2. Operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy Prawo wodne,   

3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, 

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona 

wymagana / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

5. Projekt instrukcji gospodarowania wodą - do wniosku o wydanie pozwolenia na piętrzenie wód 

powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów (art. 131 ust. 2 a ustawy 

Prawo wodne), 

6. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych – do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego  (art. 131 ust. 3 ustawy Prawo wodne), 

7. Dokumentacja hydrogeologiczna – do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

podziemnych oraz odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowanego (art. 131 ust. 2b ustawy Prawo 

wodne),  

8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277  z póżn. Zm.) - dot. przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko), 

9. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, 

10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

III. OPŁATY 

1.  217,00 zł - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 

2. 100,00 zł - za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, 

3. 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, 

wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 

4. W przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj 

działalności 100% stawki określonej dla pozwolenia, 

 - wpłata na konto Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem nr: 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535. 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Do 1 miesiąca, 

2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony 

Środowiska, pokój nr 36, telefon: (086) 275 24 17, w. 32. 

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
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Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem , ul. Ludowa 15a, Kancelaria Ogólna (poniedziałek  8
00 

– 16 
00

, 

wtorek - piątek 7 
30 

– 15 
30

). 

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty 

Wysokomazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

VIII. UWAGI 

Brak 


