
…….…………………………………………….   …………………., dn. …………. 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 
…………………………………………………… 
(miejsce zamieszkania/siedziba składającego informację) 

……………………………………………………   BURMISTRZ WOŹNIK 

(pesel / REGON)        ul. Rynek 11 

 …………………………………………………   42-289 Woźniki 
(telefon / e-mail) 

 

OŚWIADCZENIE  
 

za …… kwartał 2018 r. 

 

1. Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………….. oświadczam, 

że posiadam/nie posiadam1 na terenie Gminy Woźniki nieruchomość* o powierzchni powyżej 3500 

m2 na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych                         

z gruntem, wyłączone zostało/nie zostało wyłączone1  powyżej 70% powierzchni nieruchomości                 

z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub 

zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji (zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).    

Punkty 2–6 proszę wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w punkcie 1.  

 

2.Niżej wymieniona nieruchomość spełnia ww. kryteria: 

L.p

. 
Działki wchodzące w 

skład nieruchomości*  
Miejscowość,                     

w której 

zlokalizowana jest 

nieruchomość 

Powierzchnia 

poszczególnych 

działek w m2 

(wchodzących w 

skład danej 

nieruchomości)
[m2] 

Powierzchnia 

zabudowana 

wyłączona               

z powierzchni 

biologicznie 

czynnej,                      

w skład której 

wchodzą: 

obiekty 

budowlane 

oraz parkingi, 

drogi i inne 

szczelne 

powierzchnie  
 

[m2] 

Rodzaj 

urządzeń do 

retencjonowa-

nia wody i ich 

pojemność w 

m3, jeżeli są 

stosowane 
 

[m3] 

Roczny 

odpływ wody z 

powierzchni 

zabudowanych 

oraz 

uszczelnionych 

w l/s, m3/rok 
 

nr księgi 

wieczystej 
nr 

ewidencyjny 

działki 

1        

      

      

      

      

      

 

 

3. Informuję, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości wynikający z: własności, 

współwłasności (wskazanie współwłaścicieli: imię, nazwisko, adres), użytkowania wieczystego, 

trwałego zarządu, inne formy prawne2......................………………………………………………… 

 



4. Dla przedmiotowej nieruchomości  zostało/nie zostało1 wydane pozwolenie wodnoprawne                             

w zakresie wprowadzania/odprowadzania wód opadowych i roztopowych o nr ………………… 

przez ……………………… (wpisać organ wydający pozwolenie) w dniu …...…….…...(wpisać 

datę wydania pozwolenia). 

5. Informuję, iż posiadam/nie posiadam1 na w/w nieruchomości zakładową kanalizację deszczową. 

6. Informuję, iż wymieniona w punkcie 5 zakładowa kanalizacja deszczowa posiada/nie posiada 

włączenia do gminnej kanalizacji deszczowej, biegnącej w ulicy ……………………….(podać 

nazwę) w miejscowości …………………………….(podać nazwę). 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)      (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Definiując  „nieruchomość” należy przyjąć, zgodnie z wieczystoksięgowym pojęciem 

nieruchomości, że „jedna księga wieczysta = jedna nieruchomość” co oznacza, że wszystkie 

grunty wpisane do jednej księgi wieczystej stanowią jedną nieruchomość. 
1 Właściwe podkreślić. 
2 Właściwe podkreślić. 

 

UWAGA!  

Przedmiotowe oświadczenie, dotyczące wyłącznie I lub II kwartału 2018 r., winno być wypełnione 

oddzielnie dla każdej nieruchomości. 


