PRZEWODNIK INTERESANTA
KARTA STANOWISKOWA KS -WIK- 16
w sprawie
OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI
TERENOWEJ

1. Od czego mam zacząć ?
 W Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 11, należy złożyć oświadczenie o posiadaniu
nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2, na której, na skutek wykonywania robót
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączono więcej niż 70%
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji
(art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

2. Jak często mam składać oświadczenie ?
 Oświadczenie należy składać za każdy kwartał, w terminie do 30 dni licząc od dnia,
w którym przypada koniec każdego kwartału, z zastrzeżeniem że oświadczenia
za IV kwartał należy składać w terminie do dnia 14 stycznia roku następnego.

3. Czy będę musiał wnosić opłaty za wniesienie oświadczenia ?
 Opłata za wniesienieoświadczenia nie jest naliczana.

4. W jaki sposób mam odebrać pismo informujące o załatwieniu sprawy ?

 Informacja o wysokości naliczonej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zostanie
przesłana do wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia na adres
podany w oświadczeniu.

5. A czy to wszystko jest zgodne z prawem ?
 Ww. kwestie regulują:
−

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

−
−

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek opłat za usługi wodne,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

6. A jeśli się z tym wszystkim nie zgadzam ?
1.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli
nie zgadza się z wysokością opłaty.
2. Reklamację składa się do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty za usługę wodną.
3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty za usługę
wodną.
4. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.
5. W razie uznania reklamacji Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekazuje
podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nową informację,
zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne.
6. 6.W razie nieuznania reklamacji Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego określi
wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia przekazania
podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej informacji,
zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługę wodną, a wysokością
opłaty za usługę wodną wynikającą z nowej informacji.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, podmiotowi korzystającemu z usług wodnych
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
9. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.
10. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wstrzymuje jej wykonania.

7. Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1,
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana
Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub iod@um.ostrowiec.pl bądź
pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.
3) Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu jako niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu
wykonania zadań publicznych wskazanych, w szczególności, w ustawie z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym, przy czym dane w postaci numeru telefonu i adresu
e-mail podlegają przetwarzaniu na podstawie Pani/Pana zgody (ich podanie jest
dobrowolne) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ułatwienia kontaktu w sprawie, przy czym
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym
lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom
uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty
wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, w szczególności administracyjnego.
6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących
Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych
osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, z zastrzeżeniem danych kontaktowych
(numer telefonu, adres e-mail), których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych wymaganych ustawą może być brak możliwości realizacji Pani/Pana
uprawnień, związanych z celem przetwarzania danych.
9) W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

