Formularz MIŚ-22.1
……………………………………..

……………………………...

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

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

…………………………………………
(nr telefonu)

Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d wykorzystywanej na
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego
korzystania z wód)
Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
zgłaszam do eksploatacji przydomową oczyszczalnie ścieków.
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
 inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)
3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
………………………………………………………………………………………………
4. Rodzaj i ilość (m3/d) wprowadzanych ścieków na dobę:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Czas funkcjonowania instalacji- praca cały rok /okresowo (podać okres):
……………………………………………………………………………………………………………….

6. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………

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

7. Informację, czy stopień oczyszczania, ograniczenia ilości

i rodzaj wprowadzanych

ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki:
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
2. Kopia atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków(oryginał do wglądu)
3. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzący instalację, jest obowiązany do
dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. 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.
……………………………………………….

/podpis zgłaszającego/

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
osobowych - Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018r. zwany dalej RODO)

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

(zaznaczyć właściwe)

na przetwarzanie moich danych osobowych w formie: nr telefonu…………………………., adresu email:
…………………………….…….. przez Wójta Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin wyłącznie
w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy, której dotyczy wniosek.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust.
2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy
Teresin.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin
przetwarzają dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3
i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres
przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.
Zapoznałem się:
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

