………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

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

…………………………………
(nr telefonu)

Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 152 ust. 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799), zgłaszam eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód:
1. Adres nieruchomości, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków:
………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………...………………
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
 inne
……………………………………………………………………………………………….......
3. Czas funkcjonowania instalacji:
 cały rok
 okresowo (podać okres) …………………………………………………….…………..…..
4. Wielkość i rodzaj emisji tj. przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/dobę), rodzaj
ścieków (bytowe, komunalne czy przemysłowe):
………………………………………………………………..……….…………………………
5. Opis stosowanych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń (charakterystyka
zastosowanych urządzeń oczyszczających ścieki):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………………………………………...

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

Załączniki:
o mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
o kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na
budowę,
o kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
o ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków,
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Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Trzebnica, dnia ……….……………..r.

Informacja
Na podstawie 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą
przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
dane będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799)
3) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
4) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
5) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
7) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie art. 152 ust. 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy
Prawo ochrony środowiska,
8) niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia,
9) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

………….……………………………..
(data i podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

………….……………………………..
(miejsce, data i podpis)

Strona 2 z 2

