………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………

BURMISTRZ TOSZKA

…………………………………

ul. Bolesława Chrobrego 2

…………………………………

44-180 Toszek

(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu)

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2021, poz. 1973 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d
w ramach zwykłego korzystania z wód

1. Prowadzacym ( właścicielem) oczyszczalni jest ..........................................................................................
( imię, nazwisko, adres zamieszkania)

………………………………………...........................................................................................................

2. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr .....................................................................
przy ulicy ................................................................ w miejscowości ...........................................................

3. Przepustowość oczyszczalni wynosi ................................. m³/dobę
4. Rodzaj i ilość (m³/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie ..........................................................
........................................................................................................................................................................

5. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
•
•

na potrzeby własne gospodarstwa domowego
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego

6. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok ( w systemie ciagłym)/okresowo( podać okres) ..............
......................................................................................................................................................................

7. Sposób odprowadzania podczyszczonych ścieków:
•
•

za pomocą drenażu rozsączającego – głębokość na jakiej znajduje się drenaż ……................….,
do studni chłonnej – głębokość na jakiej znajduje się dno studni (pierwsza warstwa
przepuszczalna gruntu w studni) ………..................................…..

8. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń (np. stopień redukcji zanieczyszczeń BZT5
%, zawiesina ogólna %, sposób postępowania z nadmiernym osadem):
…………………………………………………………………………………......................................….
………………………………………………………………………………….....………….........…....….
…………………………………………………………………………………….............…….............….

………………………………………………………………………………………….....…….............….
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

9. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiazującymi przepisami
z

wyszczególnieniem

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń

w

odprowadzanych

ściekach

( BZT5 ,ChZTCr i zawiesina ogólna)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
………………………………………….
(podpis zgłaszającego)

W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć):
o mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
o potwierdzenie tytułu prawnego do instalacji(kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu
itp.)
o kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
o ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków
o kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków ( instrukcja eksploatacji)
o pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika
o dowód uiszczenia opłaty skarbowej :
- za zgłoszenie - 120 zł.
- za pełnomocnictwo – 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
W przypadku dokonywania zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własne
gospodarstwa domowego wyłącznie na cele mieszkalne – zwolnione z opłaty na podstawie art. 2 ust.1
pkt.2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pouczenie dla zgłaszającego
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można

przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Zgodnie z art. 389 ust. 2, w związku z art. 33 ustawy Prawo Wodne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.
zm.) – w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
3. Zgodnie z art. 34 pkt 13) ustawy Prawo Wodne – szczególnym korzystaniem z wód jest m. in. korzystanie
z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej.
4. Szczególnym korzystaniem z wód jest również, przekroczenie ram powszechnego i zwykłego korzystania
z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d,
o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 2) ustawy Prawo Wodne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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, dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), niniejszym uprzejmie
informuję, że:
I.

Administrator danych osobowych
Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe: e-mail: umtoszek@toszek.pl, tel. (32) 237-80-00.
II. Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni Pani Lorin Frejno, z którym Pani/Pan może
się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail:
iod@toszek.pl, tel. 32 237-80-15 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym
do prowadzenia inwentaryzacji ilości przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
1) art. 6 ust 1. lit. c) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, w związku z :
- art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973
z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być podmioty świadczące obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Toszku z którymi współpracuje
Administrator. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO
lub organizacji międzynarodowych.
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt III celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
VII. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(vide: art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne (vide: art. 16 RODO),
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym wynikającym z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.
IX.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
X.
Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane środki techniczne
i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych
odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

………………………………….
podpis

