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INFORMACJA  

O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI 

TERENOWEJ 
 

Uprzejmie informuję, że w  dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadza istotne 

zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nich jest 

wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z czym, 

Burmistrz ma obowiązek pobierania opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem 

naturalnej retencji terenowej 

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do ponoszenia opłaty zobowiązane są 

podmioty, które doprowadziły do zmniejszenia 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; 

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości utraconej powierzchni biologicznie 

czynnej wyrażonej w m2 oraz od jednostkowej stawki opłaty w zależności od zastosowania 

i pojemności wykonanych urządzeń retencyjnych określonej w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). 

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać 

oświadczenia, zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Olsztynki oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Olsztynku lub w formie papierowej w siedzibie 

Urzędu Miejskiego – pokój nr 2 w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 

ust. 8 w terminie do 30 czerwca 2020r. 

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje w formie informacji 

podmiotom zobligowanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot 

obowiązany jest do jej uiszczenia wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 

w Olsztynku w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. 

Informacji i wyjaśnień może udzielić pracownik Urzędu Miejskiego w Olsztynku 

Pani Partycja Kezymon, z którą można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej   

e-mali: p.krezymon@olsztynek.pl lub telefonicznie (tel. 89 519 54 81 lub  89 519 54 75).  
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