ZGŁOSZENIE DO EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 m3/DOBĘ

Urząd Miasta w Sieradzu
Wydział Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji
Referat Ekologii i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz.1396) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510) zgłaszam
rozpoczęcie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d w
ramach zwykłego korzystania z wód.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, (właściciel, dzierżawca) imię i nazwisko……………………..
………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:...................................................................................................................................................
......................................................................……………………………………………………………
3. Tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia (nr Księgi Wieczystej)
………………………………………………………………………………………………………….
4. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
□ na potrzeby własne gospodarstwa domowego (pełniącego wyłącznie funkcję mieszkalną),
□ potrzeby własne gospodarstwa rolnego.
5. Charakterystyka oczyszczalni ścieków:
Typ i rodzaj…………………………………………………………………………………………….
Przepustowość dobowa oczyszczalni………………………………………….……………...m3/dobę.
6. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1mieszkańca na dobę:........................................................……...
7. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków na
dobę:...........................................................................................................…………………………….
8. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać
okres) ................................................................................................................................…………….
9. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
10. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi
przepisami:...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................……………………..
11. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z
obowiązującymi przepisami: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................…...
12. Sposób postępowania z osadami (częstotliwość wywozu osadu, data ostatniego wywozu osadu oraz
nazwa firmy wywozowej)………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
13.
Miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej
1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych TAK/NIE*

14.

Dno urządzenia rozsączającego znajduje się na głębokości..............................................................

Do wniosku należy dołączyć:
1) Kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
2) Kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków(oryginał do wglądu).
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł, z zastrzeżeniem punktu 6).
4) Kserokopię umowy zapewniającej odbiór osadów ściekowych przez podmiot posiadający do tego
uprawnienia.
5) Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni (instrukcja eksploatacji).
6) Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1495)
zwalnia się z opłaty skarbowej jeżeli dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz
zezwolenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
7) Oświadczenie, że nieruchomość której dotyczy wniosek jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.

……………………………………….….
miejscowość, data

.........................................................…
podpis właściciela

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
1. 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.
2. Zgodnie z art. 152 ust. 5 ww. ustawy instalacja, która jest objęta obowiązkiem zgłoszenia
w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6
miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Sieradza jest Prezydent Miasta, działający
w imieniu Gminy Miasto Sieradz - pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, um@umsieradz.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta Sieradza - Roman Wyrębski - dostępny jest pod adresem e-mail iod@umsieradz.pl.
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte
umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia
warunków umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych
zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy
władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania)
danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o
zgodę)
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych
osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

