KARTA USŁUGI

Urząd Gminy
Inowłódz

Komórka
organizacyjna:
Tel./e-mail:

Zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody
na gruncie

RN-07

Data
zatwierdzenia:
16.12.2021 r.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego
Tel. (44) 710 12 33 w. 18
e-mail: srodowisko@inowlodz.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY

✓ wniosek o zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruntach.
✓ pisemna ugoda stron dotyczącą zmiany stanu wody na ich gruntach
✓

mapa sytuacyjno-wysokościowa lub szkic terenu z naniesionym zakresem wykonanych lub przewidzianych do
wykonania zmian wpływających na stan wody na gruntach

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Urząd Gminy Inowłódz
97-215 Inowłódz
ul. Spalska 2
tel./fax (44) 710-12-33
e-mail: gmina@inowlodz.pl
III. OPŁATY

✓ opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji, wniesiona z chwilą złożenia wniosku
✓ opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy:
PBS w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu 34 8985 004 0000 0000 0071 0037
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminów nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od
organu
V. TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
VI. PODSTAWA PRAWNA

✓ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

✓ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2020, poz. 256 z późn. zm.)
✓ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1546
z późn. zm.)
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Zatwierdzenie ugody może nastąpić tylko wtedy, jeżeli zmiany nie wpływają szkodliwie na inne
nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzenia ścieków do wód
lub do ziemi. Realizacja postanowień ugody jest możliwa dopiero po zatwierdzeniu jej przez Wójta.
Druk wniosku - Wniosek o zatwierdzenie ugody o zmianie stanu wody na gruntach
VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Anna Wilkowska – (44) 710 12 33 w. 18
STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA I PODPIS

OPRACOWAŁ

Inspektor ds. ochrony
środowiska

Anna Wilkowska

16.02.2021 r.

ZATWIERDZIŁ

Sekretarz Gminy Inowłódz

Renata Dąbrowicz

16.02.2021 r.

