
         
 

KARTA USŁUGI 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. RATUSZOWA 12 

Wydział Komunalny – Referaty Inżynierii i Ochrony Środowiska - pokój nr 21 tel. 94 35 51 509 

K-IO 01 
ZASADY WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA 

ODPROWADZANIE  WÓD DESZCZOWYCH 
 

1. PODSTAWA PRAWNA  

Art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

       Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych  
3. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1)  wypełniony i podpisany wniosek - pobierz druk K-IO 01 - D01  
2)  kopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów informacyjnych z naniesioną 

lokalizacją obiektu ( preferowana skala 1:500) - 1 egzemplarz 
3)  kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego- jeżeli zostały wydane dla realizacji przedsięwzięcia  
4)  upoważnienie do reprezentowania inwestora (w przypadku, gdy inwestor reprezentowany jest 

przez pełnomocnika)  
5)  jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć dowód 

wniesienia  opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa. 
4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD  brak 
5. WYSOKOŚĆ OPŁATY   

1)    wniosek jest wolny od opłat; 
2)    opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 PLN;  
3)    opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem     
pocztowym lub  bezpośrednio w punkcie kasowym urzędu;  
4)    termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.  

6. TERMIN ODPOWIEDZI 

       Do 30 dni  
7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

       Wydział Komunalny (K) - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska  (IO) 
8. TRYB ODWOŁAWCZY 

W przypadku braku akceptacji uzyskanych warunków technicznych, Wnioskodawca może wystąpić                 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW 

W Wydziale lub pocztą  
10. DODATKOWE INFORMACJE  

Warunki techniczne określają punkt i sposób przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej      
lub odprowadzenia wód do rowów komunalnych.  Warunki techniczne zawierają wymagania w zakresie 
rozwiązań projektowych i  stanowią podstawę  do sporządzenia dokumentacji projektowej.                                                                                                                                          
Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.   
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