
……………………………… 
 (miejscowość, data) 
 
………………………………… 
 (imię i nazwisko) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 (adres zamieszkania) 
………………………………… 
 (nr telefonu) 

Burmistrz Bornego Sulinowa  
Al. Niepodległości 6 
78-449 Borne Sulinowo 

 
 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 
zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 

 5 m3/d. 

 
 
 
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. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1mieszkańca na dobę: 

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

4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:  

………………………………………………………………………………………….……

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

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

6. Data rozpoczęcia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków………………………. 

7. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………….…………



……………………………………………………………………………………….………

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

8. Informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

z obowiązującymi przepisami: 

……………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

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

 
 
W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć): 

o mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków; 
o projekt przydomowej oczyszczalni.  

 
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. 
 
 
 

………………………………….. 
                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą w Bornym Sulinowie (78-449) przy  

Al. Niepodległości 6. Z administratorem można skontaktować się mailowo: bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się mailowo: iod@bornesulinowo.pl .  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dane osobowe mogą być 

udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.bornesulinowo.pl w zakładce 

„SAMORZĄD – Ochrona danych osobowych”. 
 


