Mikołów, dnia …………………………….r.
……………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
(miejsce zamieszkania i adres/siedziba składającego informację)

Burmistrz Mikołowa
Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 16
43-190 Mikołów
Informacja
o wielkości terenów utwardzonych w celu ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej
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 systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej - art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566).
OŚWIADCZENIE
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. zapisów ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), a szczególnie art. 269 ust. 1 pkt 1:
1. oświadczam, że posiadam/nie posiadam* nieruchomość o powierzchni powyżej 3500m 2,, na
której na skutek wykonywania 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 mającej wpływ na
zmniejszenie retencji.
Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) –
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. W myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm.) dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dalszą część oświadczenia wypełnia się w przypadku posiadania nieruchomości, o której mowa
w pkt 1.

*

Niepotrzebne skreślić

2. oświadczam (zgodnie z art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), że posiadam tytuł
prawny do dysponowania nieruchomością położoną w Mikołowie przy ul………………………….,
na działce/działkach o nr geodezyjnym………………………….., dla której/których Sąd Rejonowy
w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o nr……………………., wynikający z1
……………………………………………………………………………….
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest2
………………………………………………………………………………………………….
3. Powyższa nieruchomość/nieruchomości spełnia następujące kryteria:
Lp. Nieruchomość
położona na
działkach
ewidencyjnych

Całkowita
powierzchnia
nieruchomości (jedna
nieruchomość=jedna
księga wieczysta)w m2

Powierzchnia zabudowy, w
skład której wchodzą:
magazyny, inne obiekty
budowlane, parkingi, chodnik
i inne szczelne powierzchnie,
które doprowadziły do
zmniejszenia retencji w m2

Powierzchnia biologicznie
czynna- tereny zielone w m2
(teren zapewniający naturalną
wegetację roślin i retencję wód
opadowych)

1.

……………….
……………….

……………..

……………………..

…………………………
….

2.

……………….
…………………
……………….

……………………..

…………………………
….

4. Jednocześnie oświadczam, że na w/w nieruchomości/nieruchomościach:
□ nie znajdują się urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych z gruntem;
□ znajdują się urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
□ do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
□ od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem,
□ powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem.
5. Istniejący system odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych:
a) wody opadowe odprowadzane są do……………………………………………………..
poprzez separator/osadnik (dane: typ, wydajność, ilość)
……………………………………………………………………
b) wody opadowe odprowadzane są do zbiornika retencyjnego (szczelnego, z rozsączaniem *),
pojemność.…………………………….

……………………………….

…………………………………………

(miejscowość, data)

1
2
*

Odpowiednio wpisać: właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik, osoba prowadząca instalację
Wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości
Niepotrzebne skreślić

(czytelny podpis)

