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WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE
DLA ŚRODOWISKA WODNEGO
DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
PODSTAWA PRAWNA:
Na postawie art. 45a ust. 1; art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 4; art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 1 i 3a; art. 131 ust. 1, 2 i 3;
art. 136 ust. 3; art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z
późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988);
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
WNIOSEK o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu w/w zakładu
do kanalizacji…..
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód zapłaty – opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. Operat wodnoprawny spełniający wymogi opisane w Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z
późniejszymi zmianami.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
5. Zgodę właściciela urządzeń, do których są wprowadzane ścieki przemysłowe zawierające substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód,
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ustawie
odnośnie zawartości operatu wodnoprawnego, zawiera:
1. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców
i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
a. określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub
– w przypadku ścieków przemysłowych – dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu
oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
b. wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;
2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków;
3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód
podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków;
5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
6. informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.
OPŁATA SKARBOWA:
Opłata skarbowa w wysokości 217,00 zł (zgodnie z ust. 24 w części III załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić z
chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego–
wpłacone na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Nr. rachunku 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
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POZWOLENIE WODNOPRAWNE WYDAJE SIĘ NA CZAS:
Określony – 4 lata
TRYB ODWOŁAWCZY SPRAWY:
Odwołanie od decyzji należy składać do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,w
terminie 14 dni od jej otrzymania.
TERMIN REALIZACJI SPRAWY:
Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2
miesięcy.
WYDZIAŁ:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój Nr.
18, Tel. (55) 267-74-35; (55) 267-74-33
Opracowała: Beata Kamińska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie
Sprawdziła: Adrianna Dobrzyńska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie
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