KARTA INFORMACYJNA

OW

TEMAT SPRAWY:
Decyzja w sprawie zwolnienia z zakazów art. 88 l ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, obowiązujących na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią (w obszarze pasa technicznego)
I.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
tel.: /91/ 44-03-425, 44-03-224, 44-03-426,44-03-212, 44-03-223

II. PODSTAWA PRAWNA:
1.

Art. 9 pkt. 6c lit. d oraz art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity
w Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
Stosownie do przepisów art. 88 l ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 ustawy Prawo wodne, na ww. obszarze
zabrania się m. in.:
a) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
z wyjątkiem dróg rowerowych
b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby
regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,
c)
zmiany
ukształtowania
terenu,
składowania
materiałów
oraz
wykonywania
innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu
morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej a także utrzymywaniem,
odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami
związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku
turystycznego pieszego lub rowerowego.

2. Dyrektor właściwego urzędu morskiego może zwolnić od ww. zakazów - na podstawie art.
88 l ust. 9 ustawy Prawo wodne.
III. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
w drodze decyzji administracyjnej.
IV. CHARAKTERYSTYKA SPRAWY:
Uzyskanie decyzji wymagane jest dla lokalizacji przedsięwzięć, wykonywania działań
(wymienionych w art. 88 l) na obszarze pasa technicznego, który zgodnie z art. 9 pkt. 6c
lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – jest obszarem szczególnego
zagrożenia powodzią.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wydanie decyzji zwalniającej
z zakazów wymienionych w art. 88 l ustawy Prawo Wodne zawierający:
1. imię i nazwisko/ nazwę wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania/siedziby,
2. nazwę przedsięwzięcia, którego ma dotyczyć zwolnienie od zakazu lokalizowania
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią lub zwiększyć zagrożenia powodziowe,

3.

4.

5.

6.
7.
8.

charakterystykę planowanych działań z podstawowymi danymi technicznymi
i opisem planowanej technologii robót:
a) opis planowanego przedsięwzięcia,
b) szczegółowy wykaz robót i czynności przewidzianych do realizacji na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią,
c) aktualne i planowane zagospodarowanie terenu,
d) technologię wykonania robót i obiektów, w tym prowadzenia prac ziemnych, zmiany
ukształtowania terenu i wykorzystywanych w tym celu materiałów,
e) sposób
zabezpieczenia
przedsięwzięcia
przed
wodami
powodziowymi
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat, zarówno na etapie prowadzenia
prac jak i po ich zakończeniu,
f) przeznaczenie planowanych obiektów,
g) parametry techniczne, tj.: długość szerokość, wysokość, w przypadku obiektów
budowlanych prosimy o podanie planowanej rzędnej posadowienia, informacje
o podpiwniczeniu, ogrodzeniu, podłączeniu mediów i infrastruktury technicznej,
w tym informacje o planowanym sposobie odprowadzenia ścieków,
h) rysunki profile pomocne przy ocenie wpływu przedsięwzięcia na ochronę
przeciwpowodziową,
i) w przypadku tymczasowej zmiany zagospodarowania terenu, lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych wskazanie przewidywanego okresu zajęcia
terenu.
mapę sytuacyjno – wysokościową (pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego) z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót
(w szczególności robót ziemnych polegających na zmianie ukształtowania terenu
z naniesionymi rzędnymi terenu przed i po wykonaniu prac, legendą mapy),
obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne - w razie potrzeby
Załączenie obliczeń jest konieczne w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo,
że przedsięwzięcie powodować będzie istotną zmianę warunków przypływu wód
powodziowych, tj. jeżeli spowoduje zmianę kierunku prędkości, głębokości przepływu
wód powodziowych, powodując w rezultacie zwiększenie zagrożenia powodziowego.
kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością lub zgodę
właściciela terenu na przeprowadzenie danego zamierzenia,
dowód dokonanej opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej
(jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik).

VI. OPŁATY:
Dowód dokonania opłaty skarbowej (którą należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego
w Szczecinie lub bezgotówkowo na rachunek tego urzędu (numer rachunku:
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429):
1) za wydanie decyzji (o ile inwestor nie jest państwową jednostką budżetową zwolnioną
z opłaty lub jednostką samorządową) – 10zł (zgodnie z poz. 53 Załącznik A do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami),
2) jeżeli w imieniu wnioskodawcy wystąpi pełnomocnik lub prokurent potwierdzający
pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł, za złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu
odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. (podstawa prawna:
art. 35, § 3 k.p.a.).
2) o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ
administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (podstawa prawna: art. 35, § 1 k.p.a.).

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania negatywnej decyzji, składający podanie możne wnieść odwołanie
do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
(podstawa prawna art.127 i nast. k.p.a.).
IX. UWAGI:
1) Dowód opłaty skarbowej może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie
czynności bankowej.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego.
3) Zgodnie z art. 88l ust.6. decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat
od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust.
1 tego art.
4) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczych sezonowych, bez względu
na długość umowy dzierżawy, zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej w pasie
technicznym wydawana jest na okres jednego sezonu (z możliwością ponownego
wystąpienia
w
latach
kolejnych),
z
możliwością
wznoszenia
obiektów
budowlanych/konstrukcji w okresie maj wrzesień (zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane).
5) Przedsięwzięcia nadzorowane są przez placówki terenowe Urzędu Morskiego
w Szczecinie
1. Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje
• ul. Marii Curie–Skłodowskiej 18, Międzyzdroje, tel. 91 32 80 119 – dla obszaru
od Świnoujścia do Dziwnówka oraz zachodniej strony Kanału Piastowskiego,
2. Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze
• ul. Nadmorska 4, Niechorze, tel. 91 38 63 461. – dla obszaru od Łukęcina
do Rogowa,
3. Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin
• ul. Niedamira 22, Wolin, tel. 91 32 61 809 – wschodni brzeg Zalewu
Szczecińskiego + brzegi cieśn. Dziwny,
4. Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno
• ul. Kilińskiego 5, Nowe Warpno, tel. 91 31 29 670 – zachodni brzeg Zalewu
Szczecińskiego,
5. Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski
• ul. Barkowa 10, 72-603 Świnoujście, tel. 91 32 21 422 - brzeg wokół Starej
Świny, południowych fragmentów wysp: Uznam, Karsiborska Kępa i Wolin,
6) Wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązku spełnienia wymagań innych organów
i instytucji.

