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

…………………………………………………… 
(adres) 

…………………………………………………... 
(PESEL / NIP) 

 …………………………………………………  
(telefon / e-mail) 

  

 Wójt Gminy Jemielnica 
 ul. Strzelecka 67 
 47-133 Jemielnica 

 

Oświadczenie 

 

1. Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………………….….., 
po zapoznaniu się z treścią art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 270 ust. 7, art. 272 ust. 8, 22 i 23 oraz art. 298 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.), oświadczam, że posiadam / nie posiadam1 tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonano lub wykonywane są roboty lub istnieją 
obiekty budowlane trwale związanych z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez 
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej. 

 
Punkty 2–7 wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w punkcie 1.  

2. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna: 

– nr: ……………………………………………….., położona w miejscowości: ………………………………………………. 

KW nr: ……………………………………….., powierzchnia działki: …….…………..………………….………….……m2;  

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ……………………………………………………………..….. m2.  

 

– nr: ……………………………………………….., położona w miejscowości: ………………………………………………. 

KW nr: ……………………………………….., powierzchnia działki: …….……………………………...………….……m2;  

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ……………………………………………………………..….. m2.  

 

– nr: ……………………………………………….., położona w miejscowości: ………………………………………………. 

KW nr: ……………………………………….., powierzchnia działki: …….…………………………….…..……….……m2;  

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ……………………………………………………………..….. m2.  

3. Nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji otwartej (korytka odwadniające, rowy, rynsztoki, itp.). ………….… TAK/NIE*  

4. Nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji zamkniętej (deszczowej, ogólnospławnej) ……………………….… TAK/NIE*  

5. Występowanie urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych:2 

a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych  
b) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych  

– rodzaj urządzeń do retencjonowania wody (np. zbiornik szczelny, retencja kanałowa) ………….………….…………  

– pojemność urządzeń do retencjonowania wody : …..………………………………………………………..…..…… [m3] 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 Odpowiednio zaznaczyć 

* Odpowiednio skreślić 



6. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 2 wynikający z2:  

a) własności……………………………………………………………………………………………………………….…………. 
b) współwłasności …………………………………………………….………………………………………….…………………                               

 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres) 
c) użytkowania wieczystego…………………………….…………………………………………………………………………. 
d) trwałego zarządu…………………………….…………………………………………………………………………..………. 
e) inne formy prawne ( np. pełnomocnictwo): …………………………………………………………….…………..…………  

7. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny jest: 3 

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

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych, zamieszczonych powyżej. 

  
 
 
 
 
 …………………………………………………….…… ………………………………………………. 
  (miejscowość i data) (czytelny podpis)      

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


