(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………………………………..
(adres)
……………………………………………………………….
(telefon / e-mail – jeżeli posiada)

OŚWIADCZENIE
1. Ja niżej podpisany/a……………………………………………… oświadczam, że posiadam /nie posiadam1 nieruchomość o powierzchni
powyżej 3500 m2, na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączono więcej
niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub
zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji (art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 ze zm.).
……………………………………………………………………. (data i czytelny podpis)
*- zgodnie z art. 46 KC - 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.

Punkty 2-4 wypełnia się w przypadku posiadania nieruchomości, o której mowa w pkt. 1.
2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka / działki1 ewidencyjna(e):
 Nr: …………………….., położona w miejscowości: ………………………………………………, KW nr: …………………,
powierzchnia działki: ……………………………. [m2], wielkości utraconej powierzchni biologicznie
czynnej: ……………………………………………………………… [m2],
 Nr: …………………………..,położona w miejscowości: …………………………………………, KW nr:……………………,
powierzchnia działki: …………………………………………. [m2], wielkość utraconej powierzchni biologicznie
czynnej: ……………………………………………….. [m2],
3. Jednocześnie oświadczam, że na wyżej wymienionej nieruchomości nie funkcjonują / funkcjonują1 urządzenia do retencjonowania
wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem2:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.
4. Oświadczam (art.298 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne), że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
wymienioną w pkt. 2, wynikający z3 :
a)
b)

własności
współwłasności: …………………………………………………………………………………………………,

c)
d)
e)

użytkowania wieczystego
trwałego zarządu
inne formy prawne (np. pełnomocnictwo): …………………………………………………………………………….,

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)

5. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest4 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwości danych, zamieszczonych powyżej.
…………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis)

Niepotrzebne skreślić..
Odpowiednio zaznaczyć jeżeli funkcjonują urządzenia do retencjonowania.
Odpowiednio zaznaczyć.
4
Wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, księga wieczysta).
1
2
3

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OPŁATY RETENCYJNEJ OD MIESZKAŃCÓW
GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowany przez
Wójta, z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10, adres e-mail: ug@radziechowywieprz,pl , www.radziechowy-wieprz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@radziechowy-wieprz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia obowiązku pobierania przez Gminę
Radziechowy-Wieprz opłaty za usługi wodne na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2268 ze. zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje
określenie wysokości opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.

