
……………………………………………………….  ……………….dnia …………......................
(nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość)

……………………………………………
(adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy)

……………………………………………...
(telefon)

reprezentowany przez pełnomocnika

……………………………………………. PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
(imię i nazwisko pełnomocnika)

…………………………………………….
 (adres pełnomocnika)

……………………………………………
(telefon)

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

 na1):

 wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,

 postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w 
szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,

 przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami 
innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów 
wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowym,

 przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod
wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,

 wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na 
obszarze morza terytorialnego,

  odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych,

 roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych 
przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania 
nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,

 wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 

500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu 
oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem 

……………………………………………………………
(podpis zgłaszającego)

Do wniosku dołączam1):

1.  kopię  aktualnej  mapy  ewidencyjnej  z  naniesionym  schematem  planowanych
działań i zasięgiem ich oddziaływania, zgodnie z art.  123a ust.  4 pkt 1 ustawy Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.);

2. odpowiednie szkice lub rysunki 2) - art. 123a ust. 4 pkt 2 w/w ustawy;

3. oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z



wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów –
art.  123a ust. 4 pkt 3 w/w ustawy;

4. zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego 2)-  art.  123a
ust. 4 pkt 4 w/w ustawy;

5.  pełnomocnictwo2) do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej
zdolność do czynności prawnych;

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury2)3) w wysokości 17 zł, należnej na podstawie 
części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1827)– z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa” na rachunek bankowy 

  Gmina Miasto Płock  

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

7. inne dokumenty2)(wymienić):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------

1) właściwe podkreślić

2) należy załączyć oryginał lub urzędowo bądź notarialnie poświadczony odpis dokumentu

3) od opłaty skarbowej zwolnione są, m.in.:  jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pożytku publicznego (art. 7 pkt 2, 3 i 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Zgodnie z art.  24 ust.  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, z siedzibą 09- 

400 Płock, ul. Stary Rynek 1,
2. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  przyjęcia  zgłoszenia  nie  będą  

udostępnianie innym podmiotom,
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. zgodnie przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 469 ze zm.) podanie danych jest obowiązkowe.


