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...............................................................                                .......................................................... 
            (imię i nazwisko)                                              (miejscowość i data) 
 
.............................................................. 
        (adres zamieszkania) 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
                    (telefon) 

                                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta 
      Czerwionka - Leszczyny 
      ul. Parkowa 9 
      44-230 Czerwionka-Leszczyny 

 
 
 

   ZGŁOSZENIE 
do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
 
       Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska             
(t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1396 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska                   
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia                  
( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1510 z późn. zm. ), zgłaszam do eksploatacji przydomową oczyszczalnię 
ścieków wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego / gospodarstwa rolnego* 
-  w ramach zwykłego korzystania z wód : 

 
1. Adres, nr działki i obręb na której prowadzona jest eksploatacja oczyszczalni : 

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

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni wynosi : ....................(m³/d ). 
 

3. Oczyszczalnia funkcjonować będzie w systemie : ciągłym 365 dni w roku / w okresie 
od........................ do ...........................*. 
 

4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków do własnego gruntu w określonym czasie : 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji oraz opis sposobu postępowania       
z osadem nadmiernym: 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

 
6. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami : 
................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................ 
 

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

 
7. Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni : ...................................................................... 

                                  
• niepotrzebne skreślić 

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

                                                                                                         (data i podpis zgłaszającego) 
 

Załączniki: 
1. Kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni 

ścieków. 
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do terenu, na którym jest zlokalizowana 

przydomowa oczyszczalnia ścieków (aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu). 
3. Kopia stanowiska Starosty Rybnickiego w związku ze zgłoszeniem zamiaru budowy 

oczyszczalni na podstawie Prawa budowlanego. 
4. Dokumentacja techniczna kopia lub oryginał. 
5. Kopia oświadczenia instalatora o zgodności budowy instalacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków z projektem jej budowy. 
6. Kopia zaświadczenia PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach stwierdzającego,                

czy działka znajduje się poza aglomeracją i brak możliwości skierowania ścieków                        
z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

 
  

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art..152 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, 
poz. 1396 z późn. zm.) do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób 
istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  
Zgodnie z art..152 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, 
poz. 1396 z późn. zm.) instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, 
prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym 
obowiązkiem. 
Zgodnie z art..152 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, 
poz. 1396 z późn. zm.) prowadzący instalację jest obowiązany: 

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 
 a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 
 b) zakończeniu eksploatacji instalacji, 
 c) zmianie w zakresie danych lub informacji przedstawionych w zgłoszeniu, 
2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter 
istotnej zmiany. 

 
Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie do eksploatacji oczyszczalni ścieków realizowanej na potrzeby 
budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie 
skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1000 z późn. zm.). 

 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny                         
z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

− listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  
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− telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. w poniedziałek od 
730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1400. 

− e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -                     

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                  

27 kwietnia 2016 r., na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Art. 6 ust. 1 lit. A,                            

oraz na podstawie: 

− ustawy Prawo ochrony środowiska, 

− ustawy Prawo wodne, 

− uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, 

− zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz tak długo, jak będzie trwał interes prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych 

(uzyskanych na podstawie wyrażonej zgody). 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a obowiązek ten wynika z przepisów prawnych                  

w oparciu, o które sprawa jest realizowana. Podanie innych danych np. numeru telefonu może 

nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę, którą należy uwzględnić we wniosku.  

                                                                                
 

............................................................................. 
(data i podpis zgłaszającego) 

 


