…………………………………., dnia …………
/miejscowość, data/
…………………………………………
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

……………………………………………
/adres/

……………………………………………
/telefon (podanie nr tel. nie jest obowiązkowe,
służy jedynie realizacji niniejszego wniosku)/

……………………………………………
/imię i nazwisko pełnomocnika/

……………………………………………
/adres/

………………………………………….
/telefon (podanie nr tel. nie jest obowiązkowe,
służy jedynie realizacji niniejszego wniosku) /

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w związku z
rozporządzeniem 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/d w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.
1. Oznaczenie zgłaszającego eksploatację:
Imię:………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania lub siedziby………………………………………………………………………………………….
2. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………….
Nr działki i obręb:…………………………………………………………………………………………………………
3. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości …….. m3/dobę, wykorzystywana:
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
4. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków
 okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu,
roku)………………………………...………………………………...
 nieprzerwanie.
5. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [m3/dobę]: .……………………….
6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:
typ oczyszczalni: ……………………………………………………………………………..........................................
............................................................................................................................................................................................
miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia):
….…………………………………………......................................................................................................................
7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 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 z dnia 12
lipca 2019 r.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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Załączniki do wniosku:
 Kopia dokumentacji technicznej ww. przydomowej oczyszczalni ścieków z instrukcją eksploatacji wraz z certyfikatami i aprobatami*
 dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą
gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
 dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzenia ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy
poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia
 Pełnomocnictwo w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
 Dowód wpłaty opłaty skarbowej: za zgłoszenie - 120 zł, za pełnomocnictwo –17 zł. (zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie
ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o opłacie skarbowej )
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
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. 33 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 1 Zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul.
Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 00.
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994), art. 63 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, art. 21 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych
danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę.
o
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora.
6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony 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 zakładowych oraz ustawie
z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
1.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją i składam wniosek

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


właściwe zaznaczyć
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