
ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ 4 – ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 

 
ŹRÓDŁO: STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU 

 
1. Pytanie dot. proceduralnych działań jakie musi podjąć osoba fizyczna/podmiot gospodarczy by mógł 

przygotować dokumentacyjnie operację polegającą na budowie łowisk dla wędkarzy i kąpielisk 

 

Odp. SP – Przygotowanie dokumentów w celu zrealizowania urządzenia wodnego (staw, 

kąpielisko, pomost, łowisko) wymaga czasu, a organy właściwe do załatwienia sprawy nie 

zawsze są jednoznaczne. Każda sprawa powinna być rozpatrzona indywidualnie.  

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z 

późn. zm.): 

a) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 

wodnych (art. 9 ust. 1 pkt 19 g) 

b) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych 

celów (art. 9 ust. 1 pkt 19 c) 

c) pomosty, przystanie, kąpieliska (art. 9 ust. 1 pkt 19 h) 

są urządzeniami wodnymi, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3).  

 

Zaznaczyć należy, że przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się 

odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z 

wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich 

funkcji (art. 9 ust. 2 pkt 2); 

 

Budowa urządzenia wodnego wymaga uzyskania stosownych uregulowań wynikających z 

prawa budowlanego (pozwolenie/zgłoszenie). Organem właściwym do udzielenia 

pozwolenia/przyjęcia zgłoszenia jest starosta (w niektórych przypadkach wojewoda). 

 

Wcześniej należy uzyskać pozwolenie wodno prawne. 

 

Pozwolenia wodno prawnego udziela starosta (poza przypadkami wymienionymi w ustawie 

prawo wodne). :Pozwolenie wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się: 

 1) operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem"; 



 2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, 

jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

na wykonanie urządzenia wodnego (decyzje takie wydaje wójt, burmistrz); 

 3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

 

Jeżeli urządzenie wodne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko [rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 

2010r.)] do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. (Z takim 

przypadkiem będziemy mieli do czynienia przy budowie stawu o pow. większej jak 1ha na 

nieużytkach lub stawu o głębokości większej jak 3 m). 

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz (poza przypadkami 

określonymi w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko). 

 

 


