
…………………………… 
 (miejscowość, data) 

 
………………………………… 
 (imię i nazwisko) 

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

 
………………………………… 
 (nr telefonu) 

Burmistrz Krobi 

ul. Rynek 1  

63-840 Krobia 

 
 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na podstawie art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania 

oczyszczalni ścieków o wydajności 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. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego  

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

 

3. Rodzaj instalacji 

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

4. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej: 

- Typ oczyszczalni: 

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

- Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków: ……………………………… m3/dobę 

- Pojemność oczyszczalni: …………….…………………………………………………… m3 

- Ilość osób użytkujących oczyszczalnię: ……………………………………………………. 

 



5. Czas funkcjonowania instalacji - praca cały rok /okresowo (podać okres): 

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

6. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń: 

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

  

 

 

 

 

Załączniki: 
A. Dokumentacja techniczna oczyszczalni 
B. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Gostyńskiego z adnotacją 

Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu). 

 

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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA  W ZAKRESIE  PPRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krobi, który ma swoją 

siedzibę 63-840 Krobia, ul. Rynek 1, tel. 65 571 11 11. 

 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl 

 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Urząd Miejski w Krobi w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

oraz w celu ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku               

w gminach. 

4) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO), 

  6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych      

   skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

  7)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

   w tym przepisów archiwalnych. 

 
 

 

 
 

mailto:daneosobwe24h@wp.pl

