
……………………………………………….. 

         (Imię i Nazwisko/nazwa firmy) 

……………………………………………….. 

                         (Adres) 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie wykonywania na nieruchomości* o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………….., 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………. 

jako osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**, 

będąca:** 

1) właścicielem nieruchomości (lub obiektów budowlanych), 

2) posiadaczem samoistnym nieruchomości (lub obiektów budowlanych), 

3) użytkownikiem wieczystym gruntów, 

4) posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 

działka/działki nr …………………………………….. 

położona/położone w obrębie gminy Sieroszewice  

 

oświadczam 

1) na terenie ww. działki/działek zostały wykonane roboty/obiekty budowlane trwale związane  

z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej 

niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej (krótki opis pracy): 

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

2) powierzchnia całkowita ww. działki/działek wynosi: ……………………………………m², 

3) powierzchnia uszczelniona, rozumiana jako powierzchnia zabudowana, wyłączona  

z powierzchni biologicznie czynnej wynosi: ………………………………………………….m², 

4) ww. nieruchomość znajduje się na obszarze nieujętym w systemie kanalizacji 

otwartej/zamkniętej, 

5) na terenie ww. nieruchomości:** 

a) nie znajdują się urządzenia służące do retencjonowania wody, z powierzchni 

uszczelnionych, trwale związanych z gruntem 

b) znajdują się urządzenia do retencjonowania wody o pojemności: 

- do 10% 

- od 10 do 30% 

-powyżej 30 % 

odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 §1 k.k., za podanie nieprawdy w 

niniejszym oświadczeniu, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych  

zamieszczonych powyżej. 

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

       (miejscowość, data)                                                                                                          (czytelny podpis) 

 

* 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 (art. 46 §1 k.c.). 

**właściwe podkreślić  


