
    ………………………………… 
 (miejscowość, data) 
 
………………………………… 
 (imię i nazwisko) 
 
………………………………… 

………………………………… 
 (adres zamieszkania) 
 
………………………………… 
               (nr telefonu)                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk 

Plac Wolności 39 
59-630 Mirsk 

 
 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

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

środowiska (Dz. U. z 2019r., 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. 2019, Nr 130 poz. 1510) 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  

3.  Rodzaj oczyszczalni (np. drenażowa, biologiczna, roślinna): 
................................................................................................................................................. 

4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:  

………………………………………………………………………………………….……

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

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

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

6. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

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



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

z obowiązującymi przepisami: 

……………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
Załączniki: 
 

1. Kopia mapy sytuacyjnej z wrysowaną oczyszczalnią i oznaczeniem: granic 
nieruchomości i odległości od granic nieruchomości osadnika (drenażu), 
 

2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 
w Lwówku Śląskim na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją 
Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu. 

 
3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej -120 zł lub oświadczenie o wykonaniu instalacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe 
funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 
 

 
• Zwolnienie z opłaty: 

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2019 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. 



 
 
 
 
 
  
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk jest Burmistrz Miasta i 
Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Alicja Jaszczyszyn, tel. 75 62 22 169 
e-mail: rodo@mirsk.pl 

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych: art.6 ust.1 lit.a na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której 
dane dotyczą, 
art.6 ust.1 lit.e RODO jako niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, art.6 ust.1 lit.b w celu wykonywania umów, gdzie 
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy,   

4. Prawa osoby, której dane dotyczą: dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (gdy dane 
są nieaktualne bądź nieprawidłowe), ograniczenia przetwarzania danych (wyłącznie do przechowywania) z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO nie przysługuje osobie, której dane dotyczą 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO. 

5. W przypadku gdy zachodzą przesłanki przetwarzania danych osobowych czy stanowi przepis prawa lub zawierana 
jest umowa, z osobą której dane dotyczą podanie danych jest obowiązkowe. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO czyli wyrażonej zgody w każdej 
chwili osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Z tym, że cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na czynności dokonane przed jej wycofaniem. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z 
wykonywaniem swoich obowiązków lub powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Udostępnianie danych osobowych: organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na ich zlecenie w 
zakresie i celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, stronom, z którymi Administrator 
danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
10. Administrator zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. Administrator zapewnia minimalizację przetwarzanych danych pod kątem: 
celowości, ilości, zakresu danych i ich przetwarzania, dostępności danych, czasu przechowywania. Administrator 
przeprowadza analizy ryzyka w czynnościach przetwarzania danych i dostosowuje odpowiednie środki 
zabezpieczające. 

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi wątpliwości co do zgodności z prawem, przysługuje skarga do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

 
             …………………………... 
          (Data i podpis zgłaszającego) 
 
 

mailto:rodo@mirsk.pl

