
…………………………………………………………… 

………………………………………………………       (miejscowość, data) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(oznaczenie i adres wnioskodawcy) 

        Starosta Gnieźnieński 

ul. Jana Pawła II 9/10 

62-200 Gniezno 

 

WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

 

 Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r., poz. 145) wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w zakresie 

niezbędnym do załatwienia w/w sprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 ze zm.)1. 

 

 

  

       …………………………………………………………….. 

  (podpis) 

 

Załączniki: 

1. Operat wodnoprawny (2 egzemplarze sporządzone w formie opisowej i 1 w wersji 

elektronicznej). 

2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzję o warunkach zabudowy
2
. 

4. Projekt instrukcji gospodarowania wodą
3
. 

5. Dokumentacja hydrogeologiczna
4
. 

6. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych
5
. 

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia
6
. 

8. Dowód wpłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł. 

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 

18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub w kasie Urzędu przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie. 

  
1 dotyczy osób fizycznych; 
2 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – jeżeli jest 

wymagana na podstawie odrębnych przepisów; 
3 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne 

od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów; 
4 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie 

zakładu górniczego lub obiektu budowlanego – jeżeli jej sporządzenie wynika z odrębnych przepisów; 
5 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne; 
6 dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - jeżeli jest 

wymagana na podstawie przepisów odrębnych. 

- NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 


