…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu)

Wójt Gminy Radomin
Radomin 1 A
87-404 Radomin

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia(Dz.U. 2010, Nr 130 poz. 880) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania
oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego
korzystania z wód:
1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków:
…………………………………………………………..
……………………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…….
4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres) ............................
5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………….

…………
6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny
z obowiązującymi przepisami:
……………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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), dalej „RODO”, informuję, że:

1.
2.

3.
4.
5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin,
Gmina Radomin posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wójta Gminy Radomin z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych, Państwa
dane będą Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z czynnościami związanymi z eksploatacją przydomowej
oczyszczalni ścieków jak również praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia(Dz.U. 2010,
Nr 130 poz. 880) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)

6.
7.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 2.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

………………………………………….
(podpis zgłaszającego)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
-Zgodnie z art. 152 ust. 4 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.
Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub
standardów jakości środowiska;
2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt 1 i 2
ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
- Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.
Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności
albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

