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INFORMACJA 0 OPtACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
W dniu 1 stycznia 2018 r. wesz~a w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Oz.
U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzajqca istotne zmiany w dotychczasowym systemie
gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian nalezy wprowadzenie op~aty za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa naktada na Burmistrza obowiqzek
zwiqzany z poborem optat za ustugi wodne zwiqzane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiqzek dokonywania optat za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej i naktada obowiqzek uiszczenia op~aty za us~ugi wodne za
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomosci 0
powierzchni powyzej 3500 m2 rob6t lub obiekt6w budowlanych trwale zwiqzanych z
gruntem , majqcych wptyw na zmniejszenie tej retencji przez wytqczenie wi~cej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuj~tych w
systemy kanalizacji otwartej lub zamkni~tej.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokosc optaty za w/w ustug~ wodnq
zalezy odpowiednio od wielkosci powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia
zabudowana wytqczona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji
retencyjnej. Spos6b obliczania optaty za t~ us~ug~ wodnq reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy
ustala, ze wysokosc optaty ustala si~ jako iloczyn jednostkowej stawki optaty, wyrazonej w
m2 wielkosci utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrazonego w latach .

Wtadajacy nieruchomoscia 0 powierzchni powyzej 3500 m2, ktora zostata
zabudowania w co najmniej 70%, zobowiazani sa do przedstawienia danych
dotyczacych wielkosci utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do
Burmistrza Miasta Dartowo w terminie do 25.03.2018r. dostarczajac wypetnione
oswiadczenie w zakresie punktu 1 ..;- 4. Pozostali wtadajacy sktadaja oswiadczenie
wypelniajac pkt 1.
Oswiadczenie dost~pne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urz~du Miasta
Oar~owo oraz w BIP Miasta Oartowo, a takze w formie papierowej w siedzibie Miasta
Oar~owo - pok6j nr 35.
Burmistrz Miasta Oartowo , w formie informacji, przekaze podmiotom obowiqzanym do
ponoszenia optat za ustugi wodne, wysokosc przedmiotowej optaty, zawierajqcej takze
spos6b obliczenia tej optaty. Wniesienie optaty powinno nastqpic w terminie 14 dni od dnia ,
w kt6rym dor~czono informacj~ w kasie Miasta Oar~owo lub na rachunek bankowy urz~du
miasta , wskazany w informacji. Optat~ nalezy wnosic za okresy kwartalne.
Jednostkowe stawki optat za usfugi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
jednostkowych stawek optat za usfugi wodne wynoszq:
1) bez urzqdzen do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale zwiqzanych
z gruntem - 0,50 zt za 1 m2 na 1 rok;
2) z urzqdzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych

0

pojemnosci:

a) do 10% odptywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwiqzanych z gruntem 
0,30 zt za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odptywu rocznego z obszar6w uszczelnionych trwale zwiqzanych z gruntem

- 0, 15 z~ za 1 m2 na 1 rok,
c) powyzej 30% odptywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwiqzanych z
gruntem - 0,05 zt za 1 m2 na 1 rok.
Burmistrz Miasta Darlowo

(imi~ i nazwisko/nazwa firmy/

(ad res)
(pesel/ NIP)
(telefon / e-mail)
OSWIADCZENIE

1. Ja
nlzeJ
podpisany/a..........................................................................
oswiadczam,
ze
2
posiadam/nie posiadam* nieruchomosc 0 powierzchni powyzej 3500 m na ktorej, na skutek
wykonywania rob6t lub obiekt6w budowlanych trwale zwiqzanych z gruntem, wytqczone
zostato powyzej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuj~tych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamkni~tej, majqcych wptyw na zmniejszenie retencji (zgodnie z art.
269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).

Punkty 2-4 wypetniC w przypadku posiadania nieruchomosci okreslonej w
punkcie 1.
2. Dotyczy nieru cho m osci oznaczonej w ewid encji gruntow i budynkow jako dZiatka
ewid encyj na :
- nr : ......... "." .. " .... " .. .." ..... , pato zana w miej scow osci : ........ .... ....... .................... ...... .. .
KW nr: ..... ....... . ..... .... ..... .. , powierzchn ia dz ia-tki: ........... ..... .......... ... ..m2;
Wielkosc utraconej powierzchni biolog icznie czynnej: ........ ..... .... m 2 •
- nr: . ...............
............ , pofolona w miejscowosci : .. ...... . .. .. ..
KW nr: .............................. , powierzchnia dz iatki: .................. ...... .m 2 ;
Wielkosc utracon ej paw ierzchnl bialoglcznie czynnej: .. ... ............ .... .. m 2 .
3. Oswi adczam, ze posiad am tytU f praw ny do dysponowania nieruchomos i'tJ wymi enionq
liV pkt 2 wynikajqcy z":
a) wtasn osci
b) wspofwtasnosci
.............. " .................................. " .. .. ... " ..... . ... .......... ........ .
( wskaza nie wspo+wfascic ieli - i mi ~ , na zw is ko i adres)
c) ulytkowani a wi eczystego,
d) trwatego zarzqdu ,
e) inne formy praw ne ( np . petnom ocnictwo) : ...... .. ... .. .. .. ..... .. .... " .. .. .. .. ....... ..... ... .. .. .

4. Doku me nt em po twie rdzajqcym powyzszy t ytUf prawn y jest"' :

(miejscowosc i data)

(czytelny pod pis)

* nie po trzebne skreslic;
~~

odpow ied nio zaznaczyc;
Wskazac dokument, z ktorego wynika tytul prawny (np. akt nota rial ny,
wieczysta itp.).

*'*

Jednoczesnie informuje
dow6d w

post~powaniu

ustawy, zeznaje
do 8 lat

si~,

ksi~ga

ze zgodnie z Art. 233§ 1 uKto, sktadaJqc zeznanie majqce stuzyc za

sqd owy m lu b innym post~powaniu prowadzonym na podstawie
nieprawd~ lub zataja prawd~ podlega karze poz ba wienia wolnosci od 6 miesi~cy

