Informacja dotycząca składania oświadczeń przez podmioty
obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne.

Z dniem 20 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo wodne, która
wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do
ponoszenia opłat za usługi wodne burmistrzowi miasta w celu ustalenia wysokości
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie z art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za
usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa
dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Obowiązek składania oświadczeń
wchodzi w życie wraz z dniem wejścia w życie ustawy.
Oznacza to, że podmioty te powinny złożyć po raz pierwszy oświadczenia
burmistrzowi za III kwartał 2018 r. w terminie 1 – 30 października 2018 r. W związku
z powyższym, wszystkim właścicielom nieruchomości o powierzchni powyżej
3500 m2 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy, którzy zmniejszyli retencję przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie
czynnej, p r z y p o m i n a m y o obowiązku podania informacji zgodnie
z załączonym formularzem oświadczenia.
Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Mszczonowie, ul. Pl.
Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów lub na adres e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl.
Po weryfikacji złożonych danych w formularzu oraz przeprowadzonych wizjach lokalnych
(na nieruchomościach, gdzie wystąpią niezgodności danych) zostanie przesłana
Państwu informacja o wysokości opłaty wraz ze sposobem jej wyliczenia. Wniesienie
opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na
rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. W razie pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Gospodarki Gminnej – P. Jolantą Jackowską
pod nr telefonu 46 858 28 33, e-mail: jolanta.jackowska@mszczonow.pl
W przypadku posiadania kilku nieruchomości spełniających powyższe kryteria należy
wypełnić dla każdej z nich odrębny formularz. Podając dane dotyczące nieruchomości
należy kierować się regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie
od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki
te graniczą ze sobą, czy też nie.
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