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Decyzja regulująca stan wody na gruncie 

/zatwierdzająca pisemna ugodę zmieniającą 

stan wody na gruntach 

/karta usług/ 

 

 

        Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Zgodnie z art. 30 ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                        

/ tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145- z późn. Zm./ Właściciele gruntów mogą, w 

drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany 

te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną; 

ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze 

decyzji, odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; z 

wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele 

gruntów. 

Kogo dotyczy Właściciele gruntów, którzy chcą zmienić stan wody na gruntach.  

Wymagane dokumenty Wniosek 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

Pisemny wniosek - dok.doc.: 

Załączniki do wniosku:   

1. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - 

oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa zgodnie                      

z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. 

3. Pisemna ugoda właścicieli gruntów. 

Opłaty 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji - 10 zł,  

2. Za pełnomocnictwo – 17 zł 
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Zawoja  lub przelewem 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja 

43 87990001 0020 0200 0101 0049 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Referat Gospodarki Komunalnej 

Adam Skrzypek – pokój nr 18 

e-mail: a.skrzypek@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 118 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek- czwartek 7.30-16.00    piątek 7.30 – 13.30 

Miejsce składania 

dokumentów 

Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

              34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie 

skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145- z 

późn. zm) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania     

    administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2013, poz. 267) 

- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 

1282- z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  

(ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja –  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2  

oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Uwagi i dodatkowe informacje  
 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Adam Skrzypek data 15.03.2013r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Sekretarz-Danuta Lasa data 15.03.2013r. 
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