Posiadacz nieruchomości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla
każdej działki o powierzchni powyżej 3500 m2 osobno.
__________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonywane są
roboty lub obiekty budowlane (lub istnieje obiekt budowlany) trwale związane z gruntem,
mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70%
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w
systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej
Ja, niżej podpisany(a)
...........................................................................................................................(imię i nazwisko)
zamieszkały(a)
.............................................................................................................................(adres)
po zapoznaniu się z art. 269 ust. 1 pkt.1, art. 270 ust.7, art. 272 ust.8, 22 i 23 , art. 298 pkt.2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze późn. zm.)
OŚWIADCZAM
Jestem:
a) właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych*,
b) posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych*,
c) użytkownikiem wieczystym gruntów*,
d)posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego*;
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr / KW
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
położonej
w
miejscowości
..............................................

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

przy

ul.

1. Nieruchomość jest / nie jest * ujęta w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej
(Gdy nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej pozostawia
się punkty 2-6 niewypełnione)
___________________________________________________________________________

2. Powierzchnia całkowita nieruchomości ............... m2
3. Powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem
(łączna powierzchnia: dachów, kostki brukowej, drogi utwardzonej, tarasu, inna utwardzona)
................................ m2
4. Powierzchnia biologicznie czynna (nie utwardzona, pkt 2 minus pkt 3)……............. m2
(Jeżeli powierzchnia nieruchomości objęta robotami lub obiektami budowlanymi trwale
związanymi z gruntem (punkt 3) przekroczy 70 % powierzchni całkowitej (punkt 2), należy
uzupełnić punkty 5-6, w pozostałym przypadku punkty 5-6 pozostawia się niewypełnione)
_________________________________________________________________________
5. Występują / nie występują * urządzenia do retencjonowania wody z terenów
uszczelnionych:
rodzaj
urządzeń
(np.
zbiornik,
.................................................................

studnie,

skrzynki

rozsączające)

:

a) urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 %
odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - pojemność
............. m3*
b) urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do
30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntempojemność ............. m3*
c) z urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności
powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z
gruntem- pojemność ............. m3*
6. Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania
wody z terenów uszczelnionych ......... m3/rok
* - niepotrzebne skreślić
Oświadczam o zgodności powyższych danych ze stanem faktycznym i prawnym.

..................................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(podpis)

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe egzemplarze oświadczenia można pobrać ze strony: www.pruszczgdanski.pl
Proszę pamiętać, że oświadczenia należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

