…………………………………..………

……………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

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

………………………………………………
(nr telefonu)

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH,
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

- ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
- PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze
zm.), art. 3 pkt 3 ppkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880 ze zm.) dokonuję
zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości
ciekłych w następującym zakresie:

Właściciel/posiadacz nieruchomości:

Adres nieruchomości:

Nr ewidencyjny działki:

Pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe:

Załączniki:
□
mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna,
□
certyfikat
lub
inny
dokument
potwierdzający
możliwość
uzyskania
wymaganych
dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków,
□
kserokopie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi,
□
kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

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

Pouczenie:
Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić,
jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy Rędziny nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rędziny z siedzibą przy ul.
Wolności 87, 42-242 Rędziny, nr tel. 034) 3279-014;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602-762036;
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie zgodnie z art.3 ust.3
pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni
ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2018r. poz. 1454)oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez
okres potrzebny do realizacji celu oraz okres archiwizacji wynoszący 5 lat, na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j.Dz.U.2019.553 ze zm.), a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania
danych;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących, prawo do
ich sprostowania;
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj.
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania
administracyjnego, o którym mowa w pkt 3;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą
profilowane.

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

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia
zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018r. poz. 1454)

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