
 

Karta usługi 

Zakłócenie  stosunków wodnych 

 

Urząd Gminy w Stanisławowie 

Rynek; 05-304 Stanisławów 

Referat Inwestycji Remontów i Ochrony Środowiska 

Data zatwierdzenia karty 

Data aktualizacji karty 

www.stanislawow.pl; urzad.gminy@stanislawow.pl 

tel: 25 757 58 58; fax: 25 757 58 57 

godziny otwarcia urzędu 

poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

1. Wniosek o zakłócenie stosunków wodnych 

2. Zdjęcia z tytułu zakłócenia stosunków wodnych 

 

 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Wniosek można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub w Referacie Inwestycji Remontów i 

Ochrony Środowiska w pokoju numer 17 u p. Grażyny Zagórskiej, tel. 25 757 58 53, 

grazyna.zagorska@stanislawow.pl 

 

Czy należy zapłacić? Gdzie i w jaki sposób można zapłacić? 

   Nie dotyczy. 

 

 

http://www.stanislawow.pl/
mailto:urzad.gminy@stanislawow.pl


Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia  wniosku (do tego 

terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych 

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo z przyczyn niezależnych od organu). 

W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Dokumenty można odebrać  w Referacie Inwestycji Remontów i Ochrony Środowiska w pokoju numer 17  

u p. Grażyny Zagórskiej po uprzednim poinformowaniu o osobistym odbiorze dokumentów. 

 

W jaki sposób można się odwołać? 

Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą oraz 

od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia 

sądowi, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu 

terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

jej decyzji w sprawie, przekazania jej sądowi powszechnemu . 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy – do pobrania 

Wzory wniosku w wersji papierowej można otrzymać w Referacie Inwestycji Remontów i Ochrony 

Środowiska w pokoju numer 17 

http://bip.stanislawow.eu/488,inne?tresc=3063 

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

 

 

 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

Prawo wodne ( Dz.U z 2018 roku poz. 2268 ze zmianami ) 

http://bip.stanislawow.eu/488,inne?tresc=3063


Opracował/a kartę usługi: 

Grażyna Zagórska 

Zatwierdził/a kartę usługi: 

 


