, dnia

r.

(imię i nazwisko/ nazwa firmy/instytucji)

(miejsce zamieszkania/ siedziba składającego informację)

(telefon/ e-mail)

Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz
Informacja o nieruchomości
1. Ja niżej podpisany/a
informuję,
że posiadam/nie posiadam1 na terenie Gminy Siewierz, nieruchomość* o powierzchni powyżej
3500m2, na której, na skutek wykonania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, wyłączono/nie wyłączono1 więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.
269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.)).
2. Niżej wymieniona nieruchomość spełnia ww. kryteria2:
Lp.

Działki
Powierzchnia
Powierzchnia
Rodzaj urządzeń do Roczny odpływ
wchodzące w poszczególnych zabudowana wyłączona retencjonowania
wody z
2
skład
działek w m
z powierzchni
wody i ich
powierzchni
nieruchomości* (wchodzących w skład danej biologicznie czynnej, w pojemność w m3, zabudowanych
nieruchomości)
(nr ewidencyjny,
skład której wchodzą: jeżeli są stosowane
oraz
nr księgi
obiekty budowlane oraz
uszczelnionych
wieczystej)
[m2]
parkingi, drogi i inne
[m3]
w l/s, m3/rok
szczelne powierzchnie
[m2]

Suma:
3. Informuję, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości wynikający z: własności,
współwłasności (wskazanie współwłaścicieli: imię, nazwisko, adres), użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, inne formy prawne

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)

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

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

* Zgodnie z „Informacją dla gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”
zamieszczonej na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dn. 22 marca
2018r.” oraz innymi opiniami 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.
W przypadku nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych, należy stosować
definicję nieruchomości określoną w art. 46 ust. 1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny.

1
2

Właściwe podkreślić.
Tabelę wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w pkt 1.

