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Burmistrz Radłowa
ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów
ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji
oczyszczalni ścieków.
1. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków:
…………………………………………………………..…………………………………
…………………………….……………………………………….………………………
2. Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków:
………………………………………………………………………………………………
3. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego,
 Inne nie związane z funkcją mieszkaniową.
4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni wynosi……………….m3/dobę.
5. Oczyszczone ścieki wprowadzane będą do ( właściwe zaznaczyć):

□ ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność …………………………………….
□ urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność ……………………..
6. Przewidywana ilość ścieków podlegająca oczyszczeniu ..………………………………….
7. Czas funkcjonowania instalacji (zaznaczyć właściwe)

□ praca w systemie ciągłym ( 365 dni w roku)
□ okresowo (podać okres)………………………………………………….
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8. Rodzaj oczyszczalni ścieków ( właściwe zaznaczyć):

□ biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ ……………………………………………….
□ Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym
□ Inna ……………………………………………………………………………………
9. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń ( opis zastosowanej
technologii oczyszczania ścieków):
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
10. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
w tym określenie w (%) na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni stopnia redukcji
BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do ziemi, stopnia redukcji
BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do urządzeń
wodnych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam że ścieki oczyszczone w zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub
do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

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

Załączniki:
1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa
z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków.
2. Aprobata techniczna IOŚ (certyfikat CE) urządzeń oczyszczalni ścieków.
3. Kopia zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Tarnowie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla składających zgłoszenie do przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy
ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możne się Pani/Pan
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl
lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130
Radłów.
3. 3.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich,
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
4. 4.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
Pana/Pani zadaniem, przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.
5. 5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. 6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
7. 7.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
8. 8.Pana/Pani dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia do
ewidencji zbiornika bezodpływowego

