Miejscowość: ……………, data: ……………. .

Imię:

……………………

Nazwisko:

……………………

Adres zamieszkania: ……………………
……………………

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 57a
85-023 Bydgoszcz
Opiniuję pozytywnie / negatywnie
(wypełnia odpowiedni organ).

……………………
Telefon kontaktowy: ……………………
data: …………….

WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE BUDOWY POMOSTU
REKREACYJNO – WĘDKARSKIEGO
do 25 m długości całkowitej
I.

Umiejscowienie pomostu:
a)
b)
c)
d)
e)

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nazwa jeziora: …………………
numer ewidencyjny działki jeziornej: …………………
miejscowość: …………………
gmina: …………………
numer ewidencyjny działki bezpośrednio przyległej do pomostu: ………………
Parametry pomostu:
długość całkowita pomostu [m]: …………………
szerokość dojścia [m]: …………………
długość dojścia [m]: …………………
szerokość platformy [m]: …………………
długość platformy [m]: …………………
wysokość do dna akwenu do korony pomostu [m]: …………………
rodzaj użytych materiałów do budowy pomostu (opis):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… .
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III.

Zobowiązania wnioskującego:

W przypadku wydania pozytywniej opinii przez OPZW w Bydgoszczy wnioskujący
zobowiązany jest do:
1. utrzymania czystości i porządku w obrębie wykonanej inwestycji oraz dobrego stanu
ekosystemów wodnych, a także ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem,
2. nie grodzenia nieruchomości przyległych do wód (zgodnie z art. 27 Prawa wodnego)
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, nie zakazywania lub
uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren,
3. zapewnienia w myśl art. 28 Prawa wodnego dostępu do wody na potrzeby robót
związane z utrzymaniem wód,
4. wykonania inwestycji zgodnie z przedłożonym wnioskiem i załącznikami,
5. prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia,
6. zachowania ogólnodostępności pomostu i umożliwienie cumowania jednostek
pływających służących do rekreacji oraz wędkarstwa i rybactwa,
7. likwidacji wybudowanych urządzeń i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu
w przypadku zaprzestania użytkowania.

Czytelny podpis wnioskodawcy:

………………………………….

Załączniki dla OPZW w Bydgoszczy:
1) Mapa katastralna z zaznaczeniem umiejscowienia planowanej inwestycji,
2) Rysunek planowanej inwestycji (rzut górny).

Na podstawie art. 123a ust. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469, ze zm.)
pozytywna opinia stanowi zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego do zgłoszenia
wodnoprawnego do właściwego miejscowo organu administracji rządowej.

Strona 2 z 2

