
    ………………………………… 

 (miejscowość, data) 

 

………………………………… 

 (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

………………………………… 

 (nr telefonu) 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda 

Dębowa Kłoda 116A 

21-211 Dębowa Kłoda 

 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 

lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 

130 poz. 880)  zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie 

przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód: 

 

 

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

ścieków: 

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

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

………………… 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego  

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego  

 

Załączniki: 

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków  lub 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu). 

2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 

w Parczewie  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie 

wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu). 

3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do 

wglądu). 

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej -120 zł  

• Zwolnienie z opłaty: 

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w 

sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy 

dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie 

dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 

 

 

 

        …………………………………………. 

         (podpis zgłaszającego) 

 



 

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 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa 
Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83 355-70-08, e-mail: 
sekretariat@debowakloda.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda 
możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c  ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 
rozpatrzenia Pani/Pana wniosku w sprawie zgłoszenia eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 
obowiązkowe. 

 
 

 

 

 

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

        (data i czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 


