
 

 

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne wprowadziła obowiązek dokonywania przez 
właścicieli nieruchomości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek 
wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów 
budowlanych trwale związanych z gruntem, powodujących wyłączenie więcej niż 70% 
obszaru tej nieruchomości  
z powierzchni biologicznie czynnej. 

Do powierzchni uszczelnionych natomiast zalicza się: 

- powierzchnie zajmowane przez obiekty budowlane lub pozostałe elementy  
infrastruktury, 

- powierzchnie szczelne dróg, placów i chodników, w szczególności powierzchnie 
betonowe, asfaltowe, 

- powierzchnie częściowo przepuszczalne placów i chodników z kostki brukowej lub 
płytek chodnikowych. 

 
Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji obowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości 

prawnej, będące: 
-  właścicielami lub 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, doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. 

Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za omawiane usługi wodne, organ kieruje się regułą „jedna księga – jedna nieruchomość” tj. bada 
wszystkie działki gruntowe wpisane w danej księdze wieczystej,  niezależnie od tego, ile działek zawiera konkretna księga wieczysta, a także czy graniczą one ze sobą, czy 
też nie. 

W oparciu o art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty, mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Czudec 
OŚWIADCZENIA, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, wg załączonego wzoru lub wytycznych zawartych w art. 
552 ust. 2b i 2j ustawy Prawo wodne, które posłuży do wyliczenia ewentualnej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Czudec,  38-120 Czudec ul. Starowiejska 6. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy czudec , pok. 17 lub pod numerem telefonu: 17 7172149 

https://www.czudec.pl/files/upload/files/o%C5%9Bwiadczenie%20retencja.docx

