Szydłowiec, dnia………………………...

...................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

...................................................

Burmistrz Szydłowca
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

/adres zameldowania/

...................................................
/kod, miejscowość/

...................................................
*/telefon kontaktowy/

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r.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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków
o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.

1. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków;
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Oświadczam, że oczyszczalnia jest wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego;
3. Maksymalna przepustowość przydomowej oczyszczalni;
....................................................................................................................................................................

4. Ilość (m3/dobę) wprowadzanych ścieków;
....................................................................................................................................................................

5. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok /okresowo (podać okres);
....................................................................................................................................................................

6. Oświadczam, że stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

……………………………………………………
/ podpis zgłaszającego/

VERTE
1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szydłowiec,
siedziba administratora pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@szydlowiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa i zawartych umów w zakresie, w jakim jest to niezbędne i prawnie uzasadnione.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony przepisami oraz przepisami archiwalnymi.
6. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do
rozpatrzenia deklaracji.

……………………………………………………
/ podpis zgłaszającego/

Pouczenie dla zgłaszającego
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.

* pole nieobowiązkowe (podanie numeru telefonu jest dobrowolne)
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