
…………………………………           ………………………………… 

 (imię i nazwisko)                                                                                                              (miejscowość, data) 

  

………………………………… 

………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

 

………………………………… 

 (nr telefonu) 
Wójt Gminy Liszki 

Urząd Gminy Liszki 

32-060 Liszki 230 

 

 

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 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

(Dz.U. 2010r. nr 130 poz. 880, ze zm.) zgłaszam zamiar przystąpienia do rozpoczęcia eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3 na dobę, która 

wykorzystywana będzie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód. 
 

1. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscowości ……………………...………...…………. 

na działce ewidencyjnej nr …………………. 

2. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

4. Przepustowość oczyszczalni wynosi …………. 

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków, opis technologii oczyszczania: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

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

z obowiązującymi przepisami*: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



W załączeniu przedkładam: 

➔ Kopie mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub kopie 

mapy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

➔ Kopia zgłoszenia do Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa 

Powiatowego w Krakowie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

➔ Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

➔ Kopia projektu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

➔ **Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł na konto Urzędu Gminy Liszki 

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach nr konta 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003 

 

 

 

 

 

 

        …...…………………………………………….. 
                (podpis zgłaszającego – prowadzącego instalację) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)  

 

**Za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać 

na środowisko należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł.  

Zwolnione z opłaty skarbowej są zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w związku 

z zabudową mieszkaniową w sprawach budownictwa mieszkaniowego (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. 

o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1000 ze zm.), 

 

Zgodnie zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.): 

• art. 152 ust. 4 i ust. 4a 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.  

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli: 

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych 
lub standardów jakości środowiska; 

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2. 

 



Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Liszki z siedzibą: Liszki 230,  

32-060 Liszki; tel: 12 2576531; e-mail: ug@liszki.pl 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@ liszki.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzoną ewidencją przydomowych 

oczyszczalni ścieków na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2010) 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. O 

szczegółach udostępnień może poinformować Państwa pracownik merytoryczny. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych w konkursie, 

wniosku, projekcie lub dłużej jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów prawa, a następnie  

jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, w zakresie jakim zgoda została udzielona.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-

193 Warszawa. 

8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 

profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany  

w systemach informatycznych. 

9) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

uniemożliwi  realizację celów do których dane były zbierane. 

 

 

 

 


