
OŚWIADCZENIE

o posiadaniu nieruchomosci  o powierzchni  powyżej  3500 m2,  na której  wykonywane są roboty
budowlane  lub  istnieją  obiekty  budowlane  trwale  związane  z  gruntem,  mające  wpływ  na
zmniejszenie  naturalnej  retencji  terenowej  przez  wyłączenie  więcej  niż  70%  powierzchni
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej za ...... kwartał ........... roku.

Ja, niżej podpisany(a)

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący(a) się ................................................................................................................................
        (numer dowodu osobistego lub innego dokumantu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

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 2020 r. poz. 310 z późn, zm.),

OŚWIADCZAM

że jestem:

a) właścicielem 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(i) nr / KW ........................

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

położnej w miejscowości Starachowice przy ul. ..................................................................................

1. Nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji deszczowej TAK / NIE*

2. Nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji sanitarnej TAK / NIE*

3. Nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji ogólnospławnej TAK / NIE*

4. Powierzchnia całkowita nieruchomości .................m2

5. Powierzchnia objęta robotami lub zajęta pod obiekty budowlane

trwale związane z gruntem ................m2

6. Powierzchnia biologicznie czynna ................m2

7. Występowanie urządzeń do retencjonowania wody z terenów

uszczelnionych TAK / NIE*

- rodzaj (np. zbiornik, studnie, skrzynki rozsączające):............................................................ 

8. Zakres retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych:1)

□ -  bez  urządzeń  do  retencjonowania  wody  z  powierzchni  uszczelnionych  trwale

związanych z gruntem,

□  -  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności

do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,

 □ - z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności



od  10%  do  30%  odpływu  rocznego  z  powierzchni  uszczelnionych  trwale  związanych

z gruntem,

 □ - z urządzeniami do retencjionowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności

powyżej  30%  odpływu  rocznego  z  powierzchni  uszczelnionych  trwale  związanych

z gruntem

* - niepotrzebne skreślić

1) – zaznaczyć odpowiednią pozycję  □

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawidłowość  danych,
zamieszczonych powyżej.

Starachowice dnia ............................... ....................................................
          (podpis)


