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OB\\'IESZCZENIE

W zwiqzku z wejSciem w Zycie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uprzejmie informujg, 2e z dniem I stycznia 2018 r.
regulacj e wynikaj 4ce z P r aw a ochrony irodowi ska (Dz. U. z 20 I 7 r. poz. 5 1 9).

-lednE ze zmian jest wprowadzenie nowej oplaty Srodowiskowej z tltulu oplaly za
zmniejszenie naturalnej retencji terenouej na skutek wykonywania na nieruchomoSci o

por.r'ierzchni powyZej 3500 m' robot lub obiektow budowlanych trwale zwi4zanych z
gruntem. maj4cych wplyw na zrnniejszenie tej retencji przez wyl4czenie wigcej niz 70%o

powierzchni nieruchomoSci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieu-igtych w
systemy kanalizacji otwartej Iub zamknigtej (Dz. U. 22017 r. poz. 1566 art. 269 ust. I pkt).

W zwiqzku z poryzszym w-szystkich wlaScicieli nieruchomoSci o powierzchni
pr,rwy zej 3500 mr zlokalizowanych na terer)ie Gminy Pietrowice Wielkie. do ktorych nie
wplyngir indyrvidualna proSba o przekazanie dany^ch prosimy o podanie informacji na temat:

1. Calkowitej powierzchni nieruchomodci [m'].
2. Powierzchni zabudowy, u sklad kt6rej wchodzE: zabudowania wraz z powierzchni4

dachu, magazynt v,lraz z powierzchni4 dachu. parkingi, chodniki i inne wchodz4ce w
sklad nieruchomoSci [m2].

3. Powierzchni biologicznie czynnej tj. tereny zielone [m2].
4. Powierzchni urz4dzei retencyjnych np. zbiomik6w retencyjnych [m2].

Niniejsz4 informacjq nalely przekazai OSwiadczeniem, kt6re mcZna pobrai w Urzgdzie
Gminy Pietrowice Wielkie, w Referacie lnwestycji tiospodarki Komunatnej i Rolnictwa oraz
ze strony intemetowej Urzgdu Gminy r zlo2yt w tutejszym Urzgdzie Gminy Pietrowice
Wielkie ul. Szkolna 5,47-480 Pietrow'ice Wielkie w terminie do 26.11.2018 r.
Osob4 do kontaktu w przedmiotowej sprawie iest Diana Ziegler tel 32 419 80 75 wew. 150.
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