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WNIOSK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 
 
 
  

Zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego  podanie ( wniosek) 

wnoszony do organów administracji powinno zwierać co najmniej wskazania osoby od której pochodzi, 

jej adres i Ŝądanie  oraz czynić innym wymaganiom ustalonych w przepisach prawa.  

We wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleŜy umieścić Ŝądanie wynikające  

z art. 122 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229  z późniejszymi)  

w nawiązaniu do art. 37 ustawy Prawo wodne oraz wnioskowany czas obowiązywania pozwolenia,  

z uwzględnieniem terminów określonych w art.  127 ust.1,2,3,3a ustawy Prawo wodne. 

Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty określone w art. 131  ust.2  ustawy Prawo wodne, tj.: 

1/  operat wodnoprawny  - 2 egz. ( operat musi spełniać wymagania określone w art. 132  

      ustawy Prawo wodne), 

2/ decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeŜeli  

     jest ona wymagana – dot. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  

     urządzenia wodnego, 

3/ opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

Dodatkowe wymagania dotyczące załączników do wniosku  określa art. 131 ust.2a, 2b i 3 

ustawy Prawo wodne.  

Art. 131 ust. 2a – Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód    

                                      powierzchniowych lub na zaleŜne od siebie korzystanie z wód przez kilka  

                                      zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający  

                                      opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich  

                                      uŜytkowników odnoszących korzyści z urządzenia  wodnego, którego dotyczy  

                                      instrukcja. 

Art. 131 ust. 2b  – Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych  

                                 oraz na odwodnienie zakładów górniczych lub obiektu budowlanego dołącza się  

                                 dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzania wynika z odrębnych  

                                 przepisów ( Prawo geologiczne i górnicze) . 

Art. 131 ust. 3 –  Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń     

                             kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne  
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                           szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie  

                           art.45a ust.1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 131 ust.1  

                           dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.   

 

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych moŜe być wydane na podstawie 

projektu tych urządzeń, jeŜeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o których mowa w art. 132 

ustawy Prawo wodne.  

 

Składając wniosek  winien pamiętać o złoŜeniu podpisu pod tym dokumentem. 

 
 

PRZYKŁADOWY WNIOSK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNE GO 
NA POBÓR WÓD PODZIEMNCH 

 
 
 
Jan Kowalski  ..........                  Data, 1.01.2005 r. 
/dane wnioskodawcy/ 

Łysa Góra 13/13  

00-113 Kamyki  

048 331333 
/telefon/  
 

            Starosta Sieradzki  
 
 
 Działając w myśl z art. 122 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 

(Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące pobór wód podziemnych  

z ujęcia połoŜonego na działce nr 113 w miejscowości Łysa Góra, do nawadniania upraw 

polowych, w okresie od 15 maja do 15 września kaŜdego roku, w ilości: 
                           

Qd.śr.  - 450,0 m3/d       Qd.max. - 720,0 m3/d       Qh.max. - 30,0 m3/h    Qroczne  - 35.200 m3/rok 

 
 Wnoszę o udzielenie pozwolenia na okres 15 lat. 

............................................. 
/podpis/ 

Załączniki:  

1. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych  ( 2 szt.), 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia, 

3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 
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PRZYKŁADOWY WNIOSK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNE GO 
NA WYKONANIE STAWU RYBNEGO – bez poboru i spustu wod y 

 
 
 
Jan Kowalski  ..........                  Data, 1.01.2005 r. 
/dane wnioskodawcy/ 

Łysa Góra 13/13  

00-113 Kamyki  

048 331333 
/telefon/  
 

            Starosta Sieradzki  
 
 
 
 Działając w myśl z art. 122 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 

(Dz.U. Nr 115, poz.1229, z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rybnego o powierzchni 2,5 ha, 

na działce nr 153/5 w miejscowości Łysa Góra. Staw zasilany będzie wodami gruntowymi, 

bez spustu wody. 

  

 

............................................. 
/podpis/ 

 

 

Załączniki:  

1. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego  ( 2 szt.), 

2. Decyzja o warunkach zabudowy, 

3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

 

 
 


