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

…………………………………………………………………………………………….……... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

 
 …..……………………………………….…
 (REGON - przedsiębiorca)

…………………………………………             …..……………………………………….…             
(telefon)                                                                      (e-mail)

………………………………………………………..
(adres nieruchomości)                                                                                                        

OŚWIADCZENIE 

za …..……….. kwartał  ……... roku

(Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielenie.)
1. Ja  niżej  podpisana/y  …………………………  oświadczam,  że  posiadam/nie  posiadam*
nieruchomość  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
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Pkt  2  -  7  należy  wypełnić  w  przypadku  posiadania  nieruchomości,  o  której  mowa
w pkt 1.

2.  Oświadczam,  że  posiadam  tytuł  prawny  do  dysponowania  nieruchomością  wskazaną
w pkt 2 niniejszego oświadczenia i jestem  (właściwe proszę zaznaczyć znakiem x) : 

 
    właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych

   posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych 

                                                                        
   użytkownikiem wieczystym gruntów  

   posiadaczem nieruchomości  lub  ich  części  albo  obiektów  budowlanych  lub  ich  części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Nieruchomość jest rozumiana jako działka/działki ewidencyjne wraz z zabudową wpisane
do  jednej  księgi  wieczystej.  Dla  każdej  nieruchomości  należy  złożyć  osobne
oświadczenie.  

3. Nieruchomość położona (miejscowość, ulica, nr porządkowy)

 …………………………………………………………………...……………………………………..
 wpisana do księgi wieczystej nr ……………………………………………………………
 dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące wszystkich działek ewidencyjnych 

objętych księgą wieczystą:

 Nr ew. działki, obręb, arkusz: …………… …..……, 
 Nr ew. działki, obręb, arkusz: …………… …..……, 

*niepotrzebne skreślić
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 Nr ew. działki, obręb, arkusz: …………… …..……, 

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

5. Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej (łączna powierzchnia utwardzona, objęta
robotami  lub  obiektami  budowlanymi  trwale  związanymi  z  gruntem,  a  w  szczególności
powierzchnia:  dachów, tarasów, placów, utwardzonych ciągów komunikacyjnych: dróg, ciągów
pieszych  i  pieszo-jezdnych  oraz  innych  powierzchni  utwardzonych)  ..........  m²
oraz powierzchnia stropodachów i tarasów "zielonych" .......... m²

6.  Oświadczam,  że  odprowadzanie  wód  z  nieruchomości  odbywa  się (właściwe  proszę
zaznaczyć znakiem x) : 

  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  obszarów  uszczelnionych  trwale  związanych
z gruntem, 

  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności
powyżej  30%  odpływu  rocznego  z  powierzchni  uszczelnionych  trwale  związanych
z gruntem.

Proszę wskazać rodzaj urządzeń (np. zbiornik, studnie, skrzynki rozsączające)

………………………………………………………………………………………………………….

7.  Dane  dotyczące  pozwolenia  wodnoprawnego  w  przypadku  zagospodarowania
nieruchomości  na  podstawie  pozwolenia  wodnoprawnego  wydanego  po  dniu  1  stycznia
2018 r. (proszę do oświadczenia załączyć kopię pozwolenia wodnoprawnego): 

 Oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego:

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

 Znak decyzji:
      
      …………………………………………………………………………………………………

 Data udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

               …………………………………………………………………………………………………….

 Data obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:

               ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczam o zgodności powyższych danych ze stanem faktycznym i prawnym.

……….…………………….                                               ………………………..…
                                   (miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis osoby uprawionej) **

**  w  przypadku,  gdy  osoba  działa  przez  pełnomocnika  jest  zobowiązana  do  złożenia  pełnomocnictwa,  od  którego
uiszczono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Lublin Bank Pekao S.A. V/O Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200
0620 0000
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”),
informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych
osobowych:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Lublin
(dane adresowe: 20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1). 
2.  Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  Pani/Pan
kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych   oraz  korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  drogą  elektroniczną  (iod@lublin.eu)  lub  pisemnie  na  adres
Administratora danych.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu   –  ustalenie  podmiotów
zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
prowadzenie  ewidencji  podmiotów  zobowiązanych  do  wnoszenia  opłat  z  tytułu
zmniejszenia  naturalnej  retencji  terenowej.  Dane  osobowe  będziemy  przetwarzać
również w celu:  ustalenia wysokości  opłaty  z tytułu  zmniejszenia naturalnej  retencji
terenowej, poboru opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.  W razie
niezłożenia  oświadczenia  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych
w  oświadczeniu,  dane  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  postępowania
wyjaśniającego,  w tym również wydania informacji  o  ustaleniu opłaty.  W przypadku
złożenia  reklamacji  lub  niewniesienia  opłaty  dane będą przetwarzane także w celu
wydania decyzji określającej wysokość opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji
terenowej.  W  przypadku  nieuiszczenia  opłaty,  Pani/Pana  dane  osobowe  będą
przetwarzane  w  celu  przymusowej  egzekucji  należności  w  trybie  określonym
w  przepisach  o  postępowaniu  egzekucyjnym.  Ponadto  Pani/Pana  dane  będą
przetwarzane w celach archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 Ustawa  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji  w   sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych

5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z rejestrów gruntów i budynków.
6.  Przetwarzamy  Pani/Pana  następujące  kategorie  danych  osobowych:  imię,
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nr księgi wieczystej.
7.  Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie  obowiązującego  prawa,  w  szczególności  ze  względu  na  cele
archiwalne,  w  interesie  publicznym,  cele  badań  naukowych  lub  historycznych
lub cele statystyczne - 10 lat.
8.  Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane:  –  organom  władzy  publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy  publicznej,  w zakresie i  w celach,  które  wynikają  z  przepisów powszechnie
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obowiązującego  prawa np.  sądom  administracyjnym  w  przypadku  złożenia  skargi
–  innym podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Gminą
Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta
Lublin np. podmiotom świadczącym usługi serwisowe dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych (COIG  SA ul. Mikołowska 100, 40-065
Katowice).
9.  Pani/Pana  dane  nie  będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą
podlegać profilowaniu.
10. Pani/Pana dane  nie trafią poza Europejski  Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/
Panu następujące prawa: 

◦ prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
oraz otrzymania ich kopii; 

◦ prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych
w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 

◦ prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  w  przypadkach
określonych w art. 17 RODO; 

◦ prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych
w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

◦ prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  w sytuacji,  gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia
oświadczenia  dane  osobowe  zostaną  pozyskane  z  dostępnych  w  Urzędzie  Miasta  Lublin
systemów informatycznych w celu ustalenia wysokości opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej
retencji terenowej.

. 

                                                                                                       ………………………..…

                                                                                            (czytelny podpis osoby uprawionej)
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