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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Decyzja ustalająca wysokość i rodzaj świadczeń dla osób, które nie są członkami 
spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do 
zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka powstała 

2. Cel usługi 

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń 
dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń 
spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka 
powstała. Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą 
korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla 
której ochrony spółka została utworzona, są obowiązane do ponoszenia 
świadczeń na rzecz spółki. 

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, przedsiębiorcy  

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,  

pokój nr 218 (II piętro), Tel. 17 78 00 467 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za 
pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście. 

7. Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób które nie są 
członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają 
się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka powstała  

8. Opłaty 

 Opłata skarbowa - wynosząca 10 zł za wydanie decyzji jest płatna z chwilą złożenia 
wniosku na rachunek bankowy: Urząd Miasta Mielca Bank PKO BP SA Nr 92 1020 
4913 0000 9102 0118 7681 z dopiskiem: „decyzja ustalająca wysokość świadczeń na 
spółkę wodną”. 

 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) płatna na rachunek bankowy: 
Urząd Miasta Mielca Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681  
z dopiskiem: „opłata za pełnomocnictwo”. 

 Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również we wpłatomacie Starostwa 
Powiatowego w Mielcu (parter) lub w kasie właściwego organu podatkowego (Urząd 
Miasta Mielca). 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych  
2 miesiące. 
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10. Tryb 
odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
za pośrednictwem Starosty Powiatu Mieleckiego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

11. Podstawa 
prawna 

 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 zm.), 

 Art. 454 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 
ze zm.),  
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