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INFORMACJE:
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów
budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż
70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji
otwartej lub zamkniętej.
Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty:
W myśl art. 298 pkt 2 , przedmiotową opłatę są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
Zwolnienia przedmiotowe:
Zgodnie z art. 269 ust. 2 Prawa wodnego - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, nie ponosi się za jezdnie dróg
publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy
pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Przedmiotowej opłaty w myśl ust. 3 nie
ponoszą również kościoły i inne związki wyznaniowe.
Miejsce złożenia oświadczenia: punkt kancelaryjny I piętro, pokój 133

OPŁATY:
Za wniesienie oświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
Natomiast, wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki
opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Burmistrz Kluczborka, w formie informacji o której mowa w art. 272 ust. 22, przekazuje podmiotom obowiązanym do
ponoszenia opłaty za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia.
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, wnosi opłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kluczborku w
terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1.Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może zgodnie z art.273
ust.1 ustawy Prawo wodne złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.
2. Reklamację składa się do burmistrza, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.
3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 272 ust. 23.
4. Burmistrz rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. W razie uznania reklamacji Burmistrz Miasta Kluczborka przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia
opłat za usługi wodne nową informację, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne.
6. W razie nieuznania reklamacji Burmistrz określa wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.
7. W razie uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat
za usługi wodne nowej informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością opłaty za usługi wodne, a
wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej informacji.
8. Od decyzji, podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
9. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.
10. Zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.)

WZÓR OŚWIADCZENIA:

Wzór oświadczenia za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w załączeniu.

UWAGI DODATKOWE:
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za wyżej wymienione usługi wodne zależy
odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z
powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala
się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz
czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z § 9 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł
za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
- do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1
rok,
- od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2
na 1rok,
- powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za
1m2 na 1 rok.
W myśl art. 279a, podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za zmniejszenia naturalnej retencji terenowej nie
przekazuje się informacji jeżeli wysokość opłaty ustalona przez burmistrza nie przekracza 20zł,
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