..............................................................................
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 od zakazów
określonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych
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.) w art. 176 ust. 1 w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności, które mogą
wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:
pkt 1 □*) – przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt,
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
pkt 2 □*) – uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
pkt 3 □*) – prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów
przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów,
wbijania słupów i ustawiania znaków,
pkt 4 □*) – wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie,
pkt 5 □*) – wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości
mniejszej niż 50 m od stopy wału,

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

na działce ewidencyjnej

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

(podać nr ewidencyjny i nazwę obrębu)

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

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

*) właściwe zaznaczyć

‒‒‒‒ Objaśnienia ‒‒‒‒
Załączniki do wniosku:
(niedołączenie do wniosku dokumentów wymaganych ustawą Prawo wodne wymienionych w art. 176 ust. 5, jak
również pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika, jest brakiem formalnym i uniemożliwia
przeprowadzenie postępowania)
1. Charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej
technologii robót,
(obejmująca m.in. wykaz obiektów/robót realizowanych w strefie ochronnej wału lub bezpośrednio na
wale z uwzględnieniem elementów inwestycji do zrealizowania poniżej istniejącego terenu, parametry
wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów (projektowanych obiektów) od
stopy wału, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp. sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów,
opis sposobu posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów
infrastruktury technicznej).
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót,
(prosimy dostarczyć mapę z naniesionymi rzędnymi terenu przed i po wykonaniu prac oraz lokalizacja
wszystkich objętych wnioskiem projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej w stosunku do
istniejącego wału przeciwpowodziowego wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału
po stronie odpowietrznej lub odwodnej, oznaczenie wału oraz granicy 50-cio metrowej strefy ochronnej
wału.
3. Badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych
wałów (w przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów).
(opinia powinna jednoznacznie oceniać wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wału
przeciwpowodziowego zarówno w trakcie realizacji jak i po wykonaniu inwestycji, osoba sporządzająca
przedmiotowe dokumenty powinna posiadać kwalifikacje geologiczne kat. VI lub VII do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi).
4. Oryginał (lub urzędowo/notarialnie poświadczona kopia) imiennego pełnomocnictwa do działania na
rzecz wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie występuje we własnym imieniu.
5. 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.).
6. 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.

*) właściwe zaznaczyć

