
………………………….., dnia …..……………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa firmy*) 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(adres zamieszkania/siedziby*) 

 

…………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

 

Wójt Gminy Frysztak 
 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 Na podstawie art.152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 

zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 

5m³/d w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 

1. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest 

eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 

a) Adres nieruchomości:………………………………………………………………….. 

b) Nr działki:……………………………………………………………………………… 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe): 

a) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, 

b) na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego, 

c) inne nie związane z funkcją mieszkaniową 

3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni: 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj i ilość (m³/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie:……………………. 

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

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

5. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć) 

a) okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku)……………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

b) stale.  

6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków: 

a)  Typ oczyszczalni …………………………………………………………………………………... 

b) Pojemność zbiornika gnilnego: …………………………………………………………….m³ 

c) Rodzaj II stopnia oczyszczania (właściwe zaznaczyć): 

- złoże biologiczne 

- drenaż rozsączający 

- filtr biologiczny 

- inne………………………………………………………………………………………………... 



       d)  Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/grunt):…………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:…………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Informacja czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym określenie w (%) na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni stopnia redukcji 

BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do ziemi, stopnia redukcji 

BZT5,  ChZTCr  i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do urządzeń 

wodnych:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki do wniosku: 

1. mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza 

inwentaryzacja geodezyjna ; 

2. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja 

eksploatacji); 

3. aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków; 

4. dowód wpłaty opłaty skarbowej: 

 za zgłoszenie – 120 zł 

 za pełnomocnictwo – 17 zł 

5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. 

Uwaga: 

 Zwolnione z opłaty są  przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową 

mieszkaniową (podst. prawna:  art.2, ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 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. 

 

Zgodnie ustawą Prawo Wodne – w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne – przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: 

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej; 

- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m³/d. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, 

zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie informuję, że znana jest mi treść klauzuli 

informacyjnej Administratora Danych Osobowych.  

 
 
 
 
 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

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 dalej RODO) informuję się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą: Frysztak, ul. Ks. 

Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych – Pan Patryk Filip, za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl lub 

pisemnie na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak z 

dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest 6 ust. 1 lit e RODO  

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi;) w związku Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w szcz. art. art.3 ust.3 pkt 1 i 2.  

Informacje o odbiorcach danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, również na podstawie umów powierzenia 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Prawo do wniesienia skargi 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

wskazanego na wstępie. 

Obowiązek podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w 

oparciu o profilowanie. 


	Wójt Gminy Frysztak

