...................................................
(miejscowość, data)

..............................................................................
(imię nazwisko)

..............................................................................
(adres)

..............................................................................
(telefon)

Burmistrz Miasta Pszów
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
o przepustowości do 5 m3/dobę
Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz § 2
pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub
rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację:
Imię i nazwisko / nazwa podmiotu .......................................................................................................
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Adres, nr działki i obręb, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków: .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego - rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym
wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (przeznaczenie oczyszczalni): .....................
..........................................................................................................................................................
 inne: .................................................................................................................................................
4. Rodzaj odprowadzanych ścieków (właściwe zaznaczyć):
 ścieki bytowe,
 ścieki bytowo – gospodarcze.
5. Czas funkcjonowania instalacji:
 praca stała,
 praca okresowa (podać dni tygodnia i godziny) .........................................................
6. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej:
Typ oczyszczalni: ......................................................................................................................................
Rodzaj oczyszczalni: (mechaniczna, biologiczna, chemiczna): ................................................................
Przepustowość oczyszczalni: ......... m3/dobę; pojemność zbiornika gnilnego: ......... m3; Ilość osób
użytkujących oczyszczalnię: ..........
Miejsce i sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia/szczelny zbiornik): .................
....................................................................................................................................................................
Odległość oczyszczalni od najbliższej studni do poboru wody podziemnej: ...........................................;
Odległość oczyszczalni od granicy działki: ....................................

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (np. złoże biologiczne, osad czynny, filtr
gruntowo-roślinny oraz sposób postępowania z nadmiernym osadem):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

8. Informacja w sprawie zgodności poziomu oczyszczania ścieków z warunkami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji:
..........................................................................
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(właściwe zaznaczyć):
 kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;
 powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej
oczyszczalni ścieków;
 dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami
i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności urządzenia);
 dowód wniesienia opłaty skarbowej za zgłoszenie – 120 zł, w przypadku, kiedy przydomowe oczyszczalnie
ścieków nie jest realizowane w związku z zabudową mieszkaniową.
 pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika;
 dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że:
- Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pszów z siedzibą: ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów, tel. 324558876
lub 324558913 lub 327160899.
- Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e wyżej powołanego rozporządzenia.
- Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
- Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa
dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań organu.
- Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: iod@pszow.pl, telefonicznie nr 327160832 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

...................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

