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Wójt Gminy Jedlińsk 
ul. Warecka 19 
26 – 660 Jedlińsk 
 

 
ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  
Zgodnie z art. 152 ust. 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 799 ze zm.), zgłaszam eksploatację 
przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m3/dobę 
w ramach zwykłego korzystania z wód: 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania: 

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

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

2. Adres nieruchomości, na terenie której prowadzona jest*/będzie eksploatacja 
przydomowej oczyszczalni ścieków: 

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

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

* niepotrzebne skreślić 

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego  

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

 inne ………………………………………………………………………………………........ 

4. Czas funkcjonowania instalacji:  

 cały rok 

 okresowo (podać okres) …………………………………………………….………… 

5. Wielkość i rodzaj emisji tj. przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/dobę), 
rodzaj ścieków: …………………………………………….………………………..……….………………………… 
6. Opis stosowanych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń (charakterystyka 
zastosowanych urządzeń oczyszczających ścieki): 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………... 

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

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym określenie w (%), na podstawie instrukcji eksploatacji 
oczyszczalni, stopnia redukcji BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach (ścieki 
wprowadzane do ziemi) lub stopnia redukcji BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej 
w ściekach (ścieki wprowadzane do urządzeń wodnych): 
………………………………………………………………………………………………...…………………………………

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

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



ZAŁĄCZNIKI:  
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni lub 

powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 
2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 

w Radomiu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu). 
3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej oczyszczalni (DTR-ki z instrukcją obsługi) (oryginał 

do wglądu). 
4. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej (nie dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków służącej na potrzeby 
własnego gospodarstwa domowego). 

 
 

………………………………………………………………. 
(czytelny podpis zgłaszającego) 

 

POUCZENIE DLA ZGŁASZAJACEGO:  
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia 
eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia 
zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu 
w drodze decyzji. 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jedlińsk (adres ul. Warecka 19, 

26-660 Jedlińsk, tel. kontaktowy: 48 321 30 21).  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

