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Sobków, dnia ..................................r. 

………………………………… 
   (imię i nazwisko) 

 

………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

………………………………… 

 

………………………………… 
 (numer telefonu – nieobowiązkowo) 

Wójt Gminy Sobków 

Plac Wolności 12 

28-305 Sobków 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 152 ust. 1, art. 378 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880 ze zm.) 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. Maksymalna przepustowość przydomowej oczyszczalni (m³/dobę): 

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

3. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok /okresowo (podać okres): 

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

4. Liczba osób korzystających z w/w oczyszczalni: 

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

5. Opis stosowanych metod oczyszczania ścieków–typ oczyszczalni: 

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

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

6. Data zgłoszenia w Starostwie Powiatowym:  

.................................................................................................................................................................... 
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7. Data wybudowania: 

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

 

 Załączniki*: 

 Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. 

 Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.  

 Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.  
 
 
Zapoznałem/am ** się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 
 

 

.…………………………… 

       (podpis)   

*  zaznaczyć  

** skreślić  

 

Pouczenie dla użytkownika instalacji: 

-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.  

Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku: 

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub 

standardów jakości środowiska; 

2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt 1 i 2 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

- Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.  

- Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację                          

o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. 

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności                                 

albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.  

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 zwanym dalej „RODO" i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas 

informujemy, że: 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków  z siedzibę w Sobkowie, przy pl. Wolności 12. 
Możesz się z nami skontaktować: 

─ listowanie: pl. Wolności 12; 28-305 Sobków; 

─ przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.sobkow.pl;  

─ telefonicznie: +48 41 387 10 37 

─ drogą mailową: sekretariat@sobkow.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-
danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173. 

Cel i podstawy przetwarzana 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 

a) załatwienia sprawy oraz archiwizacji dokumentacji sprawy na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO, tj. prawo ochrony środowiska, KPA oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. 

b) przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. E RODO. 
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c) poinformowania o prowadzonej sprawie  telefonicznie na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit. A. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi 

zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania, jak również 
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane przechowywane będą przez okres załatwienia sprawy, a po załatwieniu sprawy przez okres zgodnie 
z przepisami prawa tj. ustawy o archiwach państwowych, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania; 

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa w celu realizacji obowiązku 

prawnego oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu poinformowania o prowadzonej sprawie telefonicznie jest dobrowolne 

i przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 


