Ostrowiec Św., dnia ............................ r.

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

……………………………………………………

.......... .......................................................................
(miejsce zamieszkania i adres /siedziba składającego informację)

Wójt Gminy Bodzechów
Ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.,

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że posiadam nieruchomość / nieruchomości1 – nie posiadam
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 mającej wpływ na zmniejszenie retencji (art. 269
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, Dz.U. poz. 1566 z póź.zm.).
*- 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.

1. Niżej wymienione nieruchomości spełniają ww. kryteria:
Lp.

Nieruchomość
położona
na
działkach
ewidencyjnych
(wpisać numer
ewidencyjny i
miejscowość –
obręb)

Nr
księgi
wieczystej –
(jeśli
jest
założona)

nr
……………...

Całkowita
powierzchnia
nieruchomości
w m2

Powierzchnia zabudowy,
w skład której wchodzą:
zabudowa,
magazyny,
inne obiekty budowlane,
a
także
parkingi,
chodniki i inne szczelne
powierzchnie wchodzące
w skład nieruchomości w
m2

Powierzchnia
biologicznie czynna
tj. tereny zielone w
m2

…………….

…………………………

…………….

…………….

…………………………

…………….

1.

obr. …………...
2.
nr
……………...

obr. …………...
………

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 2017r. – Prawo wodne), że posiadam
tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 1, wynikający
z:
a)
b)

własności
współwłasności:
…………………………………………………………………………………………………,
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)

c)
d)
e)

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

………………………………………………
(miejscowość, data)

1
2

Niepotrzebne skreślić
Odpowiednio zaznaczyć,

……………………………….
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
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 (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul. Reja 10, w
Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bodzechów można się
skontaktować za pomocą adresu: ido@ugb.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 1566)
4. Cel przetwarzania Pani/ Pana danych : naliczenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 35000m 2 ROBÓT LUB
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TRWALE ZWIĄZANYCH Z GRUNTEM, MAJACYCH WPŁYW NA
ZMNIEJSZENIE TEJ RETENCJI PRZEZ WYŁACZENIE WIECEJ NIŻ 70 % POWIERZCHNI
NIERUCHOMOŚCI Z POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ NA OBSZARACH NIEUJETYCH W
SYSTEMY KANALIZACJI OTWARTEJ LUB ZAMKNIETEJ. – zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 i 22 ustawy

Prawo wodne .
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych)
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku zgłoszenia usunięcia
drzew i podjęcia stosownej w tym zakresie decyzji.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
……………………………………………………………
czytelny podpis i data

