
 
 
……………………………………… 

(imię i nazwisko/ nazwa firmy 
…………………………………... 
(adres) 

……………………………………… 

(Pesel / NIP) 

……………………………………… 

(telefon / e-mail) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
1. Ja niżej podpisany/a  oświadczam, że posiadam/nie posiadam1 nieruchomości*  

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 biologicznie 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 (Dz. U. poz. 1566 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. 

 
Poniższe punkty wypełnia się w przypadku posiadania nieruchomości, o której mowa  
w pkt. 1. 

1. Dotyczy nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka/działki ewidencyjne: 

• Nr …………, położona w miejscowości …………………., Kw nr ………………, 

powierzchnia działki ………… m2, wielkość utraconej powierzchni biologicznie 

czynnej ………………………… m2; 

• Nr …………, położona w miejscowości …………………., Kw nr ………………, 

powierzchnia działki ………… m2, wielkość utraconej powierzchni biologicznie 

czynnej ………………………… m2; 

Nr …………, położona w miejscowości …………………., Kw nr ………………, 

powierzchnia działki ………… m2, wielkość utraconej powierzchni biologicznie 

czynnej ………………………… m2; 



 

2. Jednocześnie oświadczam, że na ww. nieruchomości/nieruchomościach2: 

� brak urządzeń 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; 

 

3. oświadczam (art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), że posiadam 

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 1, wynikający z: 

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

(wskazać tytuł prawny do nieruchomości) 

 

 

4. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest3: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

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

 

             (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis)  

 

 

1 Niepotrzebne skreślić  

2 Odpowiednio zaznaczyć, 

 3Wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, księga wieczysta) 


