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Pyrzyce. dn. 23.06.2020 r. 

 

 

 

    

 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. uregulował 

gospodarowanie zasobami wodnymi i powołał do życia z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem 

zasobami wodnymi. 

Nowelizacja Prawa wodnego wprowadziła możliwość wykonywania niektórych obiektów, 
w tym obiektów małej retencji oraz robót na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego (zamiast 
pozwolenia wodnoprawnego). Ta nowa procedura zdecydowanie ułatwia inwestorom niezbędne 
formalności urzędowe. 

Największe znaczenie dla inwestorów indywidualnych ma możliwość wykonania na 
zgłoszenie wodnoprawne, złożone do kierownika Nadzoru Wodnego właściwego miejscowo albo 
najbliższego terenowo dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń 
wodnych. Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego 
rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych. Z kolei do wykonywania 
czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego 
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy                               
w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu. W przypadku nie 
zgłoszenia sprzeciwu wykonanie inwestycji  winno nastąpić w ciągu 3 lat od określonego  
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia                            
z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.   

 Informację o przyjęciu zgłoszenia właściwy organ Wód Polskich zamieszcza na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia. 

 
Zgodnie z art. 394 zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę 

długości jego poszczególnych elementów; 

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe; 

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w 

tym na obszarze morza terytorialnego; 

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód 

podziemnych; 

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych; 
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9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami 

opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000m² 

i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na 

długości nie większej niż 10 m; 

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym 

dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem 

wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach 

obowiązków właściciela wód. 

  Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, 

skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy w 

sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się pod uwagę 

parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi 

przedsięwzięciami. 

Organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych na podstawie art. 423 ust.5 wnosi 

sprzeciw, jeżeli wykonywane czynności,  robót lub urządzeń wodnych, a także korzystanie z wód: 

1) jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 

2) narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art.396 

3) zagraża osiągnięciu celów środowiskowych o których mowa w art.56, 57,59,61.  

 

Niezbędne informacje na temat prawidłowego przygotowania dokumentów, właściwego 

miejsca składania wniosków oraz wniesienia odpowiednich opłat na odpowiedni numer konta, 

mogą Państwo uzyskać w najbliższym Nadzorze Wodnym w Pyrzycach pod nr telefonu  

91 577 72 63  kom. 515 053 463 oraz na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakładce Załatw sprawę. 

 

W załączeniu: 

1. Druk zgłoszenia wodnoprawnego, 

2. Spis dokumentów jakie należy załączyć pod Zgłoszenie wodnoprawne. 
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Rzeczpospolita Polska 

JEDNOSTKA DO KTÓREJ 
KIERUJESZ WNIOSEK: 

 

 SYMBOL/00/00 / Adnotacje urzędu 

 

 

  

 

Zgłoszenie wodnoprawne 

1. Instrukcja wypełnienia dokumentu 

1.1. Zgłoszenie wodnoprawne złóż do nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo 
najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania 
urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Jeżeli 
wnioskodawcą są Wody Polskie to wniosek złóż do Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej. 

1.2. Wypełnij WIELKIMI literami. 

1.3. Pola wyboru oznaczaj  lub . 

1.4. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim. 

2. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia (przez zakład należy rozumieć podmioty, czyli np. osoby fizyczne lub 
przedsiębiorców, wykonujące urządzenia wodne, korzystające z wód lub wykonujące inne czynności) 

   Imię i nazwisko / nazwa zakładu  

 2.1. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

  Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu       Nr lokalu       

   
Kod pocztowy   -                  

   
Poczta  

 2.2. Dane kontaktowe zgłaszającego (pole nieobowiązkowe) 

   Numer telefonu   

   
Adres poczty elektronicznej  

 2.3. Adres korespondencyjny zgłaszającego (należy wypełnić jeśli jest inny niż 
wskazany powyżej) 

  Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu      Nr lokalu       
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Kod pocztowy  

   
Poczta  

3. Treść zgłoszenia 

 3.1. Cel planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń 
wodnych (należy zaznaczyć jeden; w przypadku, gdy planowane jest wykonanie 
dwóch lub więcej przedsięwzięć wskazanych poniżej w podpunktach 1, 9 i 10, 
informację na ten temat należy ująć w punkcie 3.3 Opis wykonywanych robót 
oraz podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki 
ich wykonania, w celu dokonania oceny skumulowanego oddziaływania) 

  
   

1. Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m,    
stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów  

   
1.  

   
2. Postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe lub usługowe (np. barka mieszkalna lub statek, w którym 
prowadzona jest restauracja) 

   

   
3. Prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych 

linii energetycznych i telekomunikacyjnych 

   

   
4. Wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego 

   

   
5. Trwałe odwadnianie wykopów budowlanych 

   
6.  

   
6. Prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być 

przyczyną zmiany stanu wód podziemnych 

   
7.  

   
7. Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu 

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem 

   

   
8. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań 

otworów hydrogeologicznych 

    

   
9. Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale 

wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi,         
o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 
3m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania 
niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem 
 

 

   
10. Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego 

przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m 

   
 

   
11. Przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w 

pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub 
lądowiskach 

 

   
 

   
12. Wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w 

związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz 
remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków 
właściciela wód.  
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 3.2. Określenie stanu prawnego nieruchomości, na której będą 
wykonywane czynności, roboty lub urządzenia wodne 

     

 

 3.3. Opis wykonywanych robót oraz podstawowe parametry 
charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania 

     

 

 

 

 
3.4. Lokalizacja czynności, robót lub urządzeń wodnych, w tym dane 
ewidencyjne, czyli: nazwa lub numer obrębu, arkusz (jeśli jest), numery 
działek oraz współrzędne 

 
 

  

 

 3.5. Planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności 

   Data                     

  Data w formacie DD-MM-RRRR 

4. Dane pełnomocnika (jeśli został ustanowiony) 

   Imię  

   
Nazwisko  

   
Miejscowość  

   
Ulica  

   
Nr domu       Nr lokalu       

   
Kod pocztowy   -     

   
Poczta  

5. Podstawa prawna 

Art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

6. Załączniki  

    1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych 
czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania. Zamiast tej 
mapy możesz dołączyć inną mapę uwierzytelnioną przez organ służby geodezyjnej 
i kartograficznej. 

 
2. Szkice lub rysunki (przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego 
dotyczy zgłoszenie) 
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3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
albo decyzja o warunkach zabudowy – jeśli inwestycja ich wymaga. 

 4. Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania 
planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

 5. Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. 

 6. Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik. 

 7. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony 
pełnomocnik 

 8. Inne załączniki: 

   

 

   
  

 

 

 

Podpis osoby składającej wniosek 
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Lp. ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO 

1. Zgłoszenie wodnoprawne powinno zawierać (Art. 421): 
1. Oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu. 

Podmiotem może być osoba fizyczna, jednostka samorządowa, spółka cywilna lub innego rodzaju 
spółki/zakłady. 

2. Określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

3. Określenie stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą 
wykonywane. 

4. Określenie wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów 
charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania. 

5. Określenie lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru 
obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi w 
geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000. 

6. Określenie planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności. 

2. Do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się (Art.422): 
1. mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych  i zasięgiem ich 
oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ państwowej służby geodezyjnej i 
kartograficznej. 

2. odpowiednie szkice lub rysunki. 

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku- 
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, 
jeżeli są wymagane. 

4. zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych 
czynności, obót lub urządzeń wodnych. 

 5. poświadczenie wniesienia opłaty. 

3. W przypadku złożenia wniosku przez Pełnomocnika zgłoszenie musi zawierać: 
Pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na 
konto Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce. Podstawa prawna – art. 12 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej. 
Urząd Miejski w Pyrzycach 
Plac Ratuszowy 1 
74-200 Pyrzyce 
Nr konta: 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 
Gdy wnioskodawcą jest spółka/zakład: 
- Pełnomocnictwo – oryginał lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię. 
Niedopuszczalne są kopie lub innego rodzaju zgody na reprezentowanie, w tym poświadczone np. przez 
radcę prawnego 
- odpis z KRS spółki – poświadczony jak wyżej 
Gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna: Pełnomocnictwo – zasady j.w. 
Gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna: 
Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej więc jako taka nie może złożyć wniosku w swoim imieniu, robi 
to wspólnik lub wspólnicy (nie   muszą być wszyscy tworzący spółkę, może być jeden lub część z nich) – tylko 
ci wymienieni we wniosku będą adresatami pozwolenia wodnoprawnego 
Gdy wnioskuje jest jednostka samorządowa: Pełnomocnictwo j.w. 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna. Dopuszczalne są pełnomocnictwa cedowane 
(niebezpośrednie), w tym wypadku należy załączyć ciąg pełnomocnictw. 

4. Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego: 
Zgodnie z art. 398 ust 2 ustawy Prawo Wodne opłata wynosi 90,16 zł. 
Zgodnie z art. 398 ust 9 pkt 1 ustawy Prawo Wodne poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę 
wodnoprawną dołącza się do zgłoszenia wodnoprawnego. 
RZGW Szczecin nr konta 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023 
ul. Tama Pomorzańska 13 a, 70-030 Szczecin 
Potwierdzeniem opłaty jest np. wydruk elektronicznego potwierdzenie przelewu, druk przelewu z poczty, 
banku, kasy itp. lub jego uwierzytelniona kopia. 
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5. Opłata za wydanie zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu 17 zł 

(Art. 423 ust. 9 ustawa Prawo wodne, Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  art. 12 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.) 
Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenia po wniesieniu opłaty skarbowej 
na konto:  
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
Plac Ratuszowy 1 
74-200 Pyrzyce 
Nr konta: 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450 

 

 

 

 


