
Urząd Gminy w Czastarach

98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie

www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Nazwa procedury:

PRZYWRÓCENIE POPRZEDNIEGO STANU WODY NA GRUNCIE LUB WYKONANIE 
URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH SZKODOM

2.Komórka odpowiedzialna:

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
Stanowisko ds. Gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i zaopatrzenia w wodę 
– Insp. Renata Górecka
Nr pokoju:15
Nr telefonu: (0-62) 78 43 111 wew. 18                                       Fax: (0-62) 78 43 191

3.Podstawa prawna:

- art. 29 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

1.Wniosek właściciela gruntu, który w wyniku wprowadzenia przez właściciela sąsiedniego gruntu 
zmian stanu wody na gruncie poniósł szkody, o przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie 
lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodzie;
2.Załączniki:

- kserokopia aktu notarialnego lub wypis z rejestru gruntów;
- wyrys mapy ewidencji gruntu.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Czastary – pokój nr 15 ( I piętro) lub wysłać pocztą.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie podlega opłacie skarbowej Do 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów 

7. Tryb odwoławczy:

Stronom  służy  prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy Czastary. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy  
w Czastarach, pokój nr 15, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8. Dodatkowe informacje:

http://www.czastary.pl/


..............................., dnia ......................

...................................................
              (wnioskodawca)

………………………………………..

...................................................
         (adres do korespondencji)

...................................................
               (PESEL/REGON)

Wójt Gminy Czastary
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

PODANIE/WNIOSEK

Proszę o wydanie decyzji na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  469)  –  nakazującej  przywrócenie  stosunków  wodnych  na

gruncie ...................................................................................…………................................................

..................................................................................................………..................................................

(nr działki, karta mapy, adres)

do  stanu  poprzedniego  lub  wykonanie  urządzeń  zabezpieczających  szkodom,  tj.  /wymienić

jakie/  ......................................................................................................................................................

............................................................................................................……….......................................,

które powstały na działce nr ......................, położonej w ........................................................... przy

ul. ............................................. wskutek .........……………..................................................................

................................................................................……….................................................................. .

                                                                                               ....................................................
(podpis)
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