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Karta usług 

GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

Urząd Gminy Mszana Dolna 
 

Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do 
stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom 

Wersja 4 

Kategoria spraw 
Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska, Rolnictwo i 
Leśnictwo 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Małgorzata Leśniak – Inspektor 
II Piętro, pok. Nr 38,  
Tel: 18 3310009, wew. 338 
 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna, pok. Nr 32. 
ul. Spadochroniarzy 6 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø Wniosek ubiegającego się o przywrócenie stanu wody na gruncie 
lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, 
Ø Dokumenty dotyczące stanu własnościowego terenu osoby 
poszkodowanej: 

· kserokopia aktu notarialnego lub oryginał wypisu z rejestru 
gruntów, 

· oryginał wyrysu z mapy ewidencji gruntów, 
Ø Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez 
inną osobę. 
Do wniosku dołączam/y następujące załączniki: 

1. Tytuł prawny do nieruchomości. 
2. Wyrys z ewidencji gruntów. 
3. Szkic, z którego wynika naturalny kierunek odpływu wód lub 

ścieków oraz zmiana stanu wody na gruncie. 
4. Dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy). 

Pisemna ugoda pomiędzy zainteresowanymi stronami - w przypadku 
wniosku o zatwierdzenie ugody umawiających się właścicieli gruntów 

Informacje o opłatach Opłata skarbowa: 
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. ( z wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 
skarbowej). 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Mszana Dolna ( np. na poczcie, przelewem 
bankowym) lub w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty 
skarbowej należy załączyć do wniosku. 
Numer konta: 48 88080006 0010 0000 1690 0033  

Obowiązujące terminy Do 30 dni 
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
Podstawa prawna/ 
procedury 

Art. 29 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( Dz. U. z 2012r. 
poz.145). 
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