OGŁOSZENIE
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ
RETENCJI TERENOWEJ
Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo wodne nakładające na samorząd
lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na
skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 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 systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1
Prawo wodne).
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy
odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia
zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji
retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy
wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
zgodnie z Rozporządzeniem 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:
1) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z
gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
2)od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
3)powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych
oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do
ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz
kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.
Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia
opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały
Prezydentowi Miasta w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie z załączonym poniżej
wzorem.

Wzór oświadczenia dostępny jest również w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5 stanowisko nr 11.
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający
na koniec każdego kwartału.
Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej,
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
lub złożyć je w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 11.
W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych w oświadczeniu danych potwierdzone
zostanie, iż nieruchomość spełnia przesłanki wskazane w art. 269 ust.1 ustawy Prawo wodne,
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obowiązany będzie do naliczenia opłaty za utratę
naturalnej retencji terenowej.
Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne. Podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na
rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w terminie 14 dni od dnia, w którym
doręczono mu przedmiotową informację.
PKO BP S.A. 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 z dopiskiem opłata retencyjna.
Link do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśniającego
realizację obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-wsoplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Załącznik:
Wzór oświadczenia za zmniejszenie naturalnej retencji.

