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(miejsce zamieszkania i adres/siedziba tel.kontaktowy) 

  

 
Wójt Gminy Rudniki 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Niniejszym oświadczam, że posiadam nieruchomość / nieruchomości¹ o powierzchni 

powyżej 3500,00 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 nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 

269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, Dz.U. poz. 1566 z póź.zm.). 

 

*- 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. 

 

1.Niżej wymienione nieruchomości spełniają ww. kryteria: 

 

Lp. Nieruchomość 

położona na 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 

Powierzchnia  

biologicznie czynna 

tj. tereny zielone w 

m² 

 

 

1. 

 

nr .......................... 

 

obr. .......................... 

 

 

………….. 

 

…………………… 

 

………………. 

 

2. 

 

nr .......................... 

 

obr. .......................... 

 

 

……………… 

 

 

……………………… 

 

………………….. 

 

3. 

 

 

nr .......................... 

 

obr. .......................... 

 

 

…………….. 

 

 

………………………….. 

 

 

………………. 

 



2. Jednocześnie oświadczam, że na ww. nieruchomości/nieruchomościach²: 

□ brak jest urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z 

gruntem; 

□ znajdują się 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; 

 

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

do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 1, wynikający z: 

 

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

(wskazać tytuł prawny do nieruchomości np. prawo własności) 

 

4. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest³: 

 

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

 

 

 Na podstawie art.6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

formularzu w celu ustalenia opłaty za usługi wodne.                                                                     

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w 

każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:                                                                                      

Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest: 

Joanna Dwornik , iod@rudniki.pl, tel. 34 3595072 w. 11 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia opłaty za usługi wodne na podstawie 

art.6 ust1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. oraz art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie) 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania opłaty za usługi wodne 

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

mailto:iod@rudniki.pl


8. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustalenia opłaty za usługi wodne. Jest Pan/i 

zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją nie podania 

danych będzie brak możliwości ustalenia opłaty. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)        (czytelny podpis)  

 

 

 

¹ Niepotrzebne skreślić  

² Odpowiednio zaznaczyć 

³ Wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, księga 

wieczysta) 

 


