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OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH DO SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Data wypełnienia oświadczenia (dzień - miesiąc - rok)
Podstawa prawna: Uchwała nr XLII/352/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24.03.2021 r. w sprawie ceny za korzystanie z
otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub
Składający: Odbiorca usług odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów
kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych

MIEJSCE I CEL SKŁADANIA OŚWIADCZENIA:
1. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30.
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
złożenie oświadczenia

korekta oświadczenia

DANE
ODBIORCY
SKŁADAJĄCEGO
OŚWIADCZENIE
W
ZAKRESIE
ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO SYSTEMÓW
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Nazwisko, pierwsze imię */Nazwa pełna**

Aktualny adres miejsca prowadzenia działalności*/Aktualny adres siedziby**
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Miejscowość

Telefon kontaktowy/e-mail

Dane identyfikacyjne: NIP*/KRS**
NIP

KRS

INFORMACJA W SPRAWIE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH DO OTWARTYCH LUB ZAMKNIĘTYCH SYSTEMÓW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z POWIERCHNI USZCZELNIONYCH:
Lp.

Rodzaj powierzchni uszczelnionych

1.

Powierzchnia dachów, w tym balkonów, tarasów, z której
odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe (w rzucie
poziomym)
Pozostała powierzchnia o trwałej nawierzchni, nie wymieniona
w pkt 1, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe

2.

Wartość
podana przez Odbiorcę
(m2)
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3.

Uwagi*

* można wyjaśnić podane wartości powierzchni oraz wskazać np. w przypadku odprowadzania części wód do zbiorników
chłonnych, informacje na temat, z jakiej ilości m2 powierzchni wody te są zagospodarowane na terenie nieruchomości;
informacje w przypadku odprowadzania wód tylko z części dachu, lub tylko części powierzchni utwardzonych do otwartych
lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej określające dokładnie jakiej powierzchni w m2 to dotyczy;

Miejsce położenia nieruchomości.***
Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

*** W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy wypełnić oświadczenie dla każdej z nich.
Jako odbiorca usług oświadczam, że do kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu
MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu, z w/w nieruchomości :
nie są odprowadzane wody opadowe lubi roztopowe

są odprowadzane wody opadowe lubi roztopowe

Jednocześnie wnoszę o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl.
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wskazane w oświadczeniu w celu:
1) realizacji usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej;
2) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących
realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
4. Dane osobowe będą przechowywania danych osobowych będą przechowywane przez okres realizacji umowy i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminów
przedawnienia.
5. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe do
odprowadzania wód
opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej, a w pozostałym przypadku podanie danych jest dobrowolne.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
•
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
•
przenoszenia danych
•
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego
•
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi: prawnicze, informatyczne, audytorskie.

Grudziądz, dnia............................

.................................................
Podpis osoby składającej oświadczenie

 Spółka zastrzega możliwość dokonania weryfikacji danych złożonych w niniejszym oświadczeniu pod
kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.
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Wyjaśnienie pojęć i definicji:
Przez użyte w oświadczeniu pojęcia i definicje rozumie się:
1) Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej,
korzystające z nieruchomości lub ich części , w tym nieruchomości budynkowych i lokali.
2) Wody opadowe lub roztopowe - wody będące skutkiem opadów atmosferycznych, - wg Prawa
wodnego
3) Otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej – zespół urządzeń służących do odprowadzania z
danego obszaru wód opadowych i roztopowych , którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji
deszczowej , jak i ogólnospławnej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np.:
korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnieni i profili dróg , chodników oraz
innych powierzchni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz
zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.
4) Powierzchnia uszczelniona – powierzchnie nieprzepuszczalne, takie jak dachy ( w tym tarasy, balkony),
oraz drogi, place, podjazdy, parkingi, chodników wykonane w szczególności z betonu, asfalt itp., a
także powierzchnie częściowo przepuszczalne wykonane np.: z kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.
5) Rzut poziomy dachu – wielokąt jaki widać z góry patrząc na budynek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja w sprawie złożenia oświadczenia:
1) Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej mwio.grudziadz.pl
2) Oświadczenie należy odesłać pocztą na adres Spółki tj. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz
lub e-mailem na adres dok@mwio.pl
3) Oświadczenie można zostawić w skrzynce nadawczej umieszczonej przy wejściu do siedziby MWiO tj.
ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu
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ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Kto to jest odbiorca?
Każdy kto korzysta z miejskiej infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych
Co to są wody opadowe i roztopowe?
Wody będące skutkiem opadów atmosferycznych
Jakie powierzchnie należy uwzględnić jako powierzchnie uszczelnione, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do sieci
kanalizacji
deszczowej?
Do powierzchni uszczelnionych, o których mowa wyżej, zalicza się:
- powierzchnie dachów (w tym tarasów, balkonów),
- powierzchnie szczelne dróg, placów, podjazdów i chodników, w
szczególności powierzchnie betonowe, asfaltowe,
- powierzchnie częściowo przepuszczalne z kostki brukowej lub płytek
chodnikowych,
jeżeli wody opadowe i roztopowe z tych powierzchni są odprowadzane
bezpośrednio (za pośrednictwem przyłącza) lub pośrednio (spływ do sieci
kanalizacyjnej odprowadzającej wodę z jezdni) do sieci kanalizacyjnej
odprowadzającej te wody.
Co to są otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej?
Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej - to rurociągi oraz kanały ściekowe wraz ze studzienkami.
Otwarte systemy kanalizacji deszczowej natomiast, to urządzenia tj. korytka, rynsztoki, rynny, systemy odwodnień i profili dróg, chodników
oraz innych powierzchni utwardzanych.
Czy w przypadku gdy wody opadowe i roztopowe z uszczelnionej powierzchni
nieruchomości nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lecz są
zagospodarowane na terenie tej nieruchomości (np. poprzez zbiorniki
chłonne) należy składać Oświadczenie o
wielkości i rodzaju posiadanych powierzchni szczelnych, z których
odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacyjnej?
Tak, także w takim przypadku należy złożyć w.w. informację, wskazując,
że wody z danej nieruchomości nie są odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej
Czy, kiedy i w jaki sposób dane podane w Oświadczeniu będą weryfikowane?
Weryfikacja przekazanych Oświadczeń będzie prowadzona na bieżąco na
podstawie posiadanych danych, w szczególności map lub poprzez dokonanie
wizji lokalnej w terenie.
Czy wybudowanie studni chłonnych lub skierowanie wód opadowych i
roztopowych na swój teren np. trawnik pozwoli na uniknięcie opat za
odprowadzanie tych wód?
Tak, w takiej sytuacji opłaty nie będą pobierane. Instalacja deszczowa
na posesji powinna być poprowadzona w taki sposób, aby wody opadowe i roztopowe w całości spływały na trawnik lub do systemów
rozsączających.
Jak określić powierzchnię dachu, z którego wody opadowe i roztopowe są
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej?
Bierzemy pod uwagę tzw. rzut poziomy dachu, czyli wielokąt jaki "widać"
patrząc z góry na budynek.
Można w tym celu zmierzyć długość i szerokość budynku i otrzymane
wartości pomnożyć. Można również podać powierzchnię zabudowy (z projektu
budynku lub z mapy). Jeżeli z części dachów (np. z garażu) wody są
odprowadzane na własny teren biologicznie czynny (np. trawnik), podaje się tylko tę część dachu, z której wody są odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej.

