Opłata retencyjna
Wydział Środowiska i Rolnictwa
biuro nr 29
Zbigniew Lemańczyk – dyrektor wydziału – tel. 52 39 69 363
Agata Rogala – podinspektor – tel. 52 39 69 373
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502)
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900
ze zm.)
Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej
Obowiązek ponoszenia opłaty retencyjnej dotyczy właścicieli nieruchomości (mowa tu nie
tylko o jednej, ale również wielu objętych jedną księgą wieczystą) o powierzchni powyżej 3,5
tys. m2, na których na skutek wykonywanych robót lub stawianych budynków (trwale
związanych z gruntem) wyłączone zostało więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej
tej nieruchomości nieujętej w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Termin i sposób załatwienia sprawy
1. Właściciel nieruchomości spełniającej powyższe przesłanki, zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia (załącznik nr 1) Burmistrzowi Brus w terminie 30 dni od dnia,
w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
2. Po złożeniu oświadczenia, weryfikowane są dane w nim zawarte i ustalana jest
wysokość opłaty retencyjnej w formie informacji. Jeżeli właściciel nieruchomości nie
złoży oświadczenia – gmina (w oparciu o posiadane informacje) – ma obowiązek
ustalić wysokość opłaty.
3. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono
informację.
Uwagi
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią 90% przychodu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, a 10% - dochód budżetu gminy.
Tryb odwoławczy
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty retencyjnej, któremu przekazano informację
o wysokości tej opłaty, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.
Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.
Złożenie reklamacji nie wstrzymuje jednak wykonania obowiązku wniesienia opłaty.
Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Oświadczenie
Załącznik nr 2: Klauzula RODO

