..............................................................................
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

................................................. ,dnia ........................................
miejscowość

..............................................................................
..............................................................................
Adres Wnioskodawcy

..............................................................................
Imię i nazwisko Pełnomocnika

..............................................................................
..............................................................................
Adres Pełnomocnika
tel. ........................................................................

Dyrektor RZGW w Szczecinie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

Wniosek o zwolnienie z zakazów
obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Zwracam się z wnioskiem o zwolnienie z zakazów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.):
□*)art. 77 ust. 1 pkt. 3 a)

(zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania)

dla inwestycji ...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

na działce ewidencyjnej ...............................................................................................................................................................
(podać nr ewidencyjny i nazwę obrębu)

...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

w zakresie robót i czynności zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

...................................................................................................................
czytelny podpis(y)

*) właściwe zaznaczyć

‒‒‒‒ Objaśnienia ‒‒‒‒
Do wniosku należy załączyć:
1. Charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi i opisem
planowanej technologii robót.
Należy załączyć:
‒ opis planowanej inwestycji;
‒ szczegółowy wykaz robót i czynności przewidzianych do realizacji na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią;
‒ aktualne i planowane zagospodarowanie terenu;
‒ sposób zabezpieczenia inwestycji przed wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia
p=1% (średnio raz na sto lat), zarówno na etapie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu;
‒ podstawowe parametry techniczne, tj. w przypadku zbiorników bezodpływowych na ścieki: rodzaj
zbiornika (typ, materiał z którego będzie wykonany, atest), jego wymiary, kubatura, sposób
posadowienia, rzędna posadowienia i rzędna włazu, sposób podłączenia instalacji wewnętrznej;
w przypadku gromadzenia i składowania innych materiałów ‒ wskazanie nazw substancji chemicznych,
przedstawienie technologii odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, sposobu składowania odpadów,
rozwiązania chroniące jakość wód w przypadku wystąpienia powodzi itp.;
‒ rysunki i profile pomocne przy ocenie wpływu przedsięwzięcia na ochronę przeciwpowodziową;
‒ inne dane będące w posiadaniu Wnioskodawcy, które mogą być przydatne na etapie rozpoznania
wniosku;

2. Mapę sytuacyjno-wysokościową pochodzącą z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, lub kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
albo inną mapę sytuacyjno- wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów lub
robót.
3. Oryginał (lub notarialnie poświadczona kopia) imiennego pełnomocnictwa do działania na rzecz
Wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie występuje we własnym imieniu.
4. Jeśli Wnioskodawca jest osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną – dokument wykazujący
umocowanie do reprezentacji wnioskodawcy w charakterze jego ustawowego lub statutowego
przedstawiciela osób, które wystąpią w sprawie bezpośrednio w imieniu wnioskodawcy bądź w jego
imieniu udzieliły pełnomocnictwa do takiego wystąpienia innej osobie (np. odpis z KRS-u, statut, akt
powołania, itp.);
5. Oryginały dowodów wpłaty opłaty skarbowej (z podaniem tytułu przelewu) dokonanej na konto
nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 Urzędu Miasta Szczecina w wysokości:
‒ 10 zł za wydanie decyzji
‒ 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik)
zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
o ile inwestor nie jest państwową jednostką budżetową zwolnioną z tej opłaty lub jednostką
samorządową.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany w trybie art. 64 §
2 k.p.a. do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

