
 

OŚWIADCZENIE 

PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY 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: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................................................................  

 

 

I. Dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego
2)

 

 

1. Oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................... ................ 

2. Znak decyzji: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................................................... ............. 

3. Data udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

4. Data obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................... ................ 

 
1) Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) opłatę za 

usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o 

powierzchni 3500 m
2 

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. 
2) Wypełnić, jeżeli zagospodarowanie nieruchomości nastąpiło na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego 

po dniu 1 stycznia 2018 r. 

 

I. Określenie nieruchomości, której zagospodarowanie doprowadziło do zmniejszenia naturalnej retencji 

terenowej 

 

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) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................... ............... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................... ................ 



………………………………………………………………………………………………………………

…………………………................................................................................................................................  

I. Dane dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, 
że posiadam / nie posiadam* nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m

2
 (czyli powyżej 

35 arów), na której, na skutek wykonania robót lub obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem, wyłączono więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 
mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (art 269 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268). 

 
 

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.                                                                                                                 

 

 

 …………………………..                                                                     ………………………………………………  

    (data)                                                                                                    (podpis podmiotu obowiązanego 

                                                                                                   do ponoszenia opłaty za usługi wodne lub osoby     

                                                                                                             upoważnionej do jego reprezentacji)                                    

 
1) Zaznaczyć właściwy punkt. 

 

 

 

 

 

Klauzura informacyjna 
Potwierdzam, iż przekazano mi – w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie – klauzulę informacyjną, w tym poinformowano 

mnie o przysługujących mi prawach na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r.). 

 
...................................... 

                      (podpis) 

 

Wyrażam zgodę Administratorowi Danych na przetwarzanie moich danych osobowych (których zakres wykracza poza 

dane zbierane na podstawie przepisów prawa) zawartych we wniosku w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 
 

...................................... 

                      (podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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) informuję, iż: 

I. Administratorem Pana/Pani danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 

Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

II. z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się osobiście w Urzędzie 

Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie 

na adres Administratora danych. 

III. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego wniosku na 

podstawie art. 269 oraz art. 552 ust. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.. (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2268); 

IV. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmiotom 

przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych 

oraz innym odbiorcom; 

V. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 10 lat, z możliwością jego przedłużenia; 

VI. Podane przeze Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

VII. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

VIII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako 

organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 

IX. Ma Pan/Pani prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; (gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO); 

X. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a niepodanie ich 

jest równoznaczne z niemożnością rozpatrzenia sprawy. 

 

 

…................................................... 

         (podpis wnioskodawcy) 

mailto:info@niemce.pl

