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Przedmiot sprawy
Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Jak wypełnić
dokumenty?

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.
Inwestor w myśl art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 lipca 2010r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 433).
 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz parametry
techniczne;
2) mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą:
a) projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,
b) istniejące uzbrojenie terenu,
c)
wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą
prowadzone roboty budowlane,
d) wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;
3) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka
powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi
przepisami;
5) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
7) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c)
właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów
leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami,
f)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg,
h) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono inwestorem,
j)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
k) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich,
l)
dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i
jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
8) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem art. 17;
10) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji
ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4;
11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b;
12) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych zgodnie z
pkt 10.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
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Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej nie podlega opłacie skarbowej.
1.Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł

Ile muszę zapłacić?

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Olsztyna (Urząd Miasta
Olsztyna). Opłatę skarbową należy dokonać gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu:
Bank PKO Bank Polski S.A. Nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania wszystkich wymogów formalnych i materialnych.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :

przesłać na adres:
Wojewoda Warmińsko Mazurski, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn lub w
Delegaturze w Elblagu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,

złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu w Olsztynie (Punkt Obsługi Klienta) lub w
Kancelarii Ogólnej Delegatury w Elblagu.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 5232330 ; 55 2374557.

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?
Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?
Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

Wydamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.
W przypadku braków formalnych i/ lub materialnych wezwiemy inwestora lub pełnomocnika do
uzupełnienia ich z zachowaniem ustawowych terminów.
Decyzję administracyjną o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej bądź decyzję o
odmowie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydamy niezwłocznie nie później niż w terminie 90
dni od złożenia kompletnego wniosku.
Od wydanej decyzji możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem
wojewody warmińsko-mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji lub w przypadku
stron postępowania zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Wymogi, jakie musisz spełnić w momencie ubiegania się o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji przeciwpowodziowej zawarte są w Ustawie z dnia 8 lipca 2010r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 433).
- art. 4 ust. 1, art. 9, art. 19 ust. 1-4, art. 22 ust. 1, art. 24 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018r.
, poz. 433);
- art. 95 pkt 6 lit. c Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019r., poz.121);
- art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 oraz art. 82 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. , poz.
1257).

Opiekun Karty: 7.06.2018 r. Izabela Sielicka-Werner

