PREZYDENT MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
UL. JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

OŚWIADCZENIE
PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 1)
I. Oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie
1. Nazwa/imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. REGON:
………………………………………………………………………………………
3. Adres siedziby/adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Numer telefonu:
………………………………………………………………………………………

5. Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………….

II. Określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie
…………………………………………………………………………………………
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III. Dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego2):
1. Oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Znak decyzji:
………………………………………………………………………………………
3. Data udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
………………………………………………………………………………………
4. Data obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:
………………………………………………………………………………………

IV. Określenie nieruchomości, której zagospodarowanie
zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

doprowadziło

do

1. Położenie nieruchomości (miejscowość, ulica i numer porządkowy):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Oznaczenie nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej założonej dla nieruchomości:
……………………………………..……………………………………..……….,
2) dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące wszystkich działek
ewidencyjnych objętych księgą wieczystą (numer działki ewidencyjnej, obręb
ewidencyjny)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3) oświadczam ( art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -prawo wodne), że posiadam
tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 1, wynikający z:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
4)dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest :
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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V. Dane dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej:
1. Łączna powierzchnia nieruchomości:
……………………………………………………………………………….…...m2
2. Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej (powierzchnia uszczelniona
trwale związana z gruntem): . ……………………………………………………...m2
3. Zakres retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych:3)
1)bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem,

.

□

2)z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem,

.

□

3)z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem, .

□

4)z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem.

□

Ostrowiec Świętokrzyski…….……………..
(data)

…….…………………………….
(podpis podmiotu obowiązanego
do ponoszenia opłaty za usługi
wodne lub osoby upoważnionej
do jego reprezentacji)
1)
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.z 2020 poz.
310 z późn. zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 3500 m2 robót lub
obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej
retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Wypełnić, jeżeli zagospodarowanie nieruchomości nastąpiło na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego po dniu 1 stycznia 2018 r.

2)

3)

Zaznaczyć właściwy punkt.
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OBJAŚNIENIA
Opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić:
1)osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające
osobowości prawnej, będące:
a)
b)
c)
d)

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które
na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni
uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana trwale, w sposób uniemożliwiający
naturalną retencję wód opadowych oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób
obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki
opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu
wyrażonego w latach.
Opłatę za zmniejszoną naturalną retencję terenową ustala Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w formie informacji, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na
rachunek bankowy wskazany w informacji w terminie 14 dni od dnia, w którym mu ją
doręczono. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90%
przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu
gminy.
Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1)
bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok,
2)

z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z
gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności
(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
(art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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.

