……………………………………

……………………….......

/imię, nazwisko/
/miejscowość, data/
…………………………………………..
/adres/
…………………………………………..

……………………………………
/nr telefonu/
*wypełnić pismem drukowanym

Wójt Gminy Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

ZGŁOSZENIE*
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.),
zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d
na posesji nr……………….. położonej w miejscowości …………………..…………………….……
przy ul. ………………………………….na działce lub działkach nr ………………………………….
1. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
na potrzeby własne gospodarstwa domowego
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych, (wpisać adresy nieruchomości i nr działek
podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków) ……………………….………………
……………………………………………………………………………………….…..………
2. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1mieszkańca na dobę [m3/d]:……………………..……………
3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie (właściwe zaznaczyć):
socjalno – bytowe…………………..…

przemysłowe …………………..…..…....

komunalne……………………………..

ciekłe odchody zwierzęce ……………....

4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres) .........................................
5. Opis stosowanych metod oczyszczania ścieków – typ oczyszczalni, (właściwe zaznaczyć):
oczyszczanie mechaniczne

uzdatnianie ścieków oczyszczonych

oczyszczanie biologiczne

inne

6. Dane techniczne (właściwe uzupełnić)::
kubatura osadnika:........................................................................................................................
powierzchnia filtra piaskowego lub długość drenażu rozsączającego:.........................................
kubatura studni chłonnej………………………..……………………………………………….
źródło zaopatrzenia w wodę:.........................................................................................................
dobowa przepustowość oczyszczalni [m3/d]: .............................................................................
miejsce odprowadzania ścieków (woda/ grunt)…..…………………………….……...….…….

7.

Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z

obowiązującymi przepisami: ………………………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………………
Załączniki:
1. kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę składanego do Wydziału
Urbanistyki i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublinie,
2. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. protokół zdawczo-odbiorczy dla przydomowej oczyszczalni ścieków wystawiony przez osobą uprawnioną do
prowadzenia robót w danym zakresie
4. kopia projektu wykonania oczyszczalni ścieków i odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu
5. oświadczenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
6. pozwolenie wodnoprawne (w przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków w ilości przekraczającej
5m3/d)
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niemce nr 84 8702
0001 0000 0026 2000 0030 tytułem opłata skarbowa oczyszczalnia przydomowa

…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, iż:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Administratorem danych Pana/Pani będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21;
info@niemce.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
Dane Pana/Pani będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Dane Pana/Pani mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności
przetwarzania danych;
Dane Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie archiwizowane
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
Podane dane osobowe przeze Pana/Panią nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej,
Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
Pan/Pani ma prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych;
Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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.
Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest wymogiem ustawowym a niepodanie ich jest równoznaczne z
niemożliwością rozpatrzenia wniosku.

…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

……………………………………

……………………….......

/imię, nazwisko/
/miejscowość, data/
…………………………………………..
/adres/
…………………………………………..

……………………………………
/nr telefonu/

OŚWIADCZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
na posesji nr……………….. położonej w miejscowości …………………..…………………….……
przy ul. ………………………………….na działce lub działkach nr ………………………………….
Oświadczam, że
1. ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wprowadzane do ziemi, w granicach
gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, spełniają łącznie warunki zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800 ze zm.),
2. lokalizacja wszystkich elementów przydomowej oczyszczalni ścieków, uwzględnia wszystkie odległości
od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela, jaki działkach sąsiednich zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).
3. zobowiązuję się do przestrzegania instrukcji użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
opróżnienia osadu z osadnika za pomocą taboru asenizacyjnego z dostawą do najbliższej oczyszczalni
ścieków, co najmniej raz na 2 lata. W przypadku kontroli, przedstawię dokumenty potwierdzające
częstotliwość opróżniania osadnika.

Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 kodeksu karnego

…………………………………
/podpis wnioskodawcy/

