
……………………………………….. 
             Imię i nazwisko/nazwa firmy 

…………………………………………… 
Adres 

…………………………………………… 
        PESEL/NIP 

………………………………………….. 
                    Telefon/e-mail 

Burmistrz Szczuczyna 

                       Plac 1000-lecia 23 

             19-230 Szczuczyn 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
1. Niniejszym oświadczam, że  

 posiadam 

        nie posiadam      

nieruchomość/nieruchomości* o powierzchni powyżej 3500,00 m², położone na obszarach  

         ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 

  nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 

 na której na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, 

wyłączono więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, mającej wpływ 

na zmniejszenie retencji (art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., 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.  

 

Punkty 2-4 wypełnia się w przypadku posiadania nieruchomości, o której mowa w pkt 1. na obszarach 

nieujętych w  systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 

 

2. Niżej wymienione nieruchomości spełniają ww. kryteria: 

Lp. 

Nieruchomość 

położona na 

działce/działkach 

ewidencyjnych 

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(wielkość utraconej 

powierzchni biologicznie czynnej) 

Powierzchnia 

biologicznie 

czynna tj. tereny 

zielone w m² 

1. Nr ………………. 

Obręb/miejscowość 
………………….. 

 

   

2. Nr ………………. 

Obręb/miejscowość 

………………….. 

…………………. 

   

3. Nr ………………. 

Obręb/miejscowość 

………………….. 

…………………. 

   

 

 



3. Oświadczam, że nieruchomość: 

 jest ujęta w system kanalizacji deszczowej                                           TAK / NIE* 

 jest ujęta w system kanalizacji sanitarnej                                              TAK / NIE* 

 jest ujęta w system kanalizacji ogólnospławnej                                     TAK / NIE* 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniona nieruchomość 

      jest wyposażona 

      nie jest wyposażona 

w 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, 

Rodzaj urządzenia do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (np. studnia, zbiornik, skrzynka 

rozsączająca): …………………………………………………………………….……………………………  

4. Oświadczam (art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), że posiadam tytuł prawny do 

dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 2, wynikający z:  

        własności  

         współwłasności  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………wskazanie 

współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres 

          użytkownika wieczystego 

         trwałego zarządu  

         inne formy prawne (np. pełnomocnictwo) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych, zamieszczonych powyżej. 

 

………………………………                                                           …………………………………… 

           (Miejscowości, data)       (Czytelny podpis) 


