
ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH 
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA 

 

1 | S t r o n a  
 

1. Nazwa usługi 
 
USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA USŁUGI WODNE 
 
2. Nazwa referatu realizującego usługę  
 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
ul. Gminna 60, I piętro pok. nr  103 
tel. 22 708 91 28, 22 708 92 08 
e-mail: rsr@lesznowola.pl 
 
3. Formularz 
 
 https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/oswiadczenie-oplata-za-

zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej.pdf 
 
 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 
Wójt Gminy Lesznowola. 
 
5. Wymagane dokumenty 
 
Wypełniony druk  Oświadczenia o posiadanej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, 
na której znajduje się zabudowa lub/i powierzchnie utwardzone trwale związane z gruntem. 
 
6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów. 

• Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.  

• Przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Gminy Lesznowola 
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 

•  Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy Urzędu. 

7. Czas realizacji 
 
Opłata za usługi wodne naliczana jest przy uwzględnieniu danego okresu rozliczeniowego 
przypadającego na dany kwartał roku kalendarzowego tj. czterokrotnie za dany rok 
kalendarzowy. 
 
 
 

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/oswiadczenie-oplata-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej.pdf
https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/oswiadczenie-oplata-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej.pdf
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8. Sposób odbioru dokumentów 
 
Wysokość opłaty za usługi wodne dla danej nieruchomości ustala się na podstawie złożonego 
OŚWIADCZENIA oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. Do podmiotu zobowiązanego 
wysyłana jest INFORMACJA  ustalająca opłatę za zmniejszenie 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. 
 
Informacja przesyłana jest do wnioskodawcy drogą pocztową. 
 
Opłatę za usługi wodne należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia INFORMACJI na 
podane w Informacji konto Gminy Lesznowola. 
 
9. Opłaty 

Wniosek zwolniony z opłat.  

10. Tryb odwoławczy 
 

1. Jeżeli zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne nie zgadza z jej wysokością 
może  złożyć reklamację. 

2. Reklamację składa się do Wójta Gminy Lesznowola, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji. 

3. Reklamacja przysługuje tylko raz w okresie rozliczeniowym.  
4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty. 
5. W przypadku uznania reklamacji Wójt Gminy Lesznowola przesyła nową informację,                         

a nadpłacona kwota opłaty zostaje zwrócona. 
6. W przypadku nieuiszczenia opłaty objętej informacją, Wójt Gminy Lesznowola wydaje 

decyzję nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty. 
7. Niezapłacone w terminie opłaty podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie 

określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
11. Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z  2021 r. poz. 2233 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2022, poz. 479). 
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12. Dodatkowe informacje 
 
Nieruchomość rozumiana jest  jako działka/działki ewidencyjne wraz z zabudową wpisane do 
jednej księgi wieczystej. Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobne oświadczenie. 
 
Odprowadzanie wód z nieruchomości może odbywać się: 
1.  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  
z   gruntem, 
2.  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 
10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, 
3.  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 
10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem, 
4.  z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności 
powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 
 


