
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia – przydomowa oczyszczalnia ścieków (w aglomeracji) 

 

DO WÓJTA GMINY GORZYCE 

 

Wnioskodawca: 

Nazwisko: _______________________ 

Imię:___________________________ 

Numer telefonu:__________________ 

(Podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne. Jego podanie oznacza 

wyrażenie zgody na przetwarzanie tego numeru lub adresu do celów 

związanych z załatwieniem niniejszego wniosku).  

Adres siedziby/zamieszkania: 

Miejscowość:____________________                          

Kod pocztowy:___________________ 

Ulica:__________________________  

Nr budynku:____________________ 

Zgłaszam eksploatację instalacji, z której emisja nie wymaga 

pozwolenia: 

Miejscowość:___________________ 

Kod pocztowy:__________________ 

Ulica:_________________________ 

Nr budynku: 

Działalność gospodarcza (wypełnić w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, w pozostały przypadkach wpisać nie dotyczy) 

Rodzaj prowadzonej działalności i zakres prowadzonej działalności: 

Wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (wybierz odpowiednie) 

Wielkość produkcji:______________ 

Wielkość świadczonych usług:___________ 

Czas funkcjonowania instalacji: 

Liczba dni tygodnia:______________ 

Liczba godzin:___________________ 

 



Emisja: 

Wielkość emisji: Qśr=___________m3/d 

(średnia wartość w przeliczeniu na zużycie wody i mieszkańców)  

Rodzaj emisji (np. dom jednorodzinny):____________________ 

Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (opisz proces 

oczyszczania ścieków, bądź dołącz kopię projektu oczyszczalni) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody  

z obowiązującymi przepisami: (tak/nie) 

 

Dotyczy ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji wprowadzanych do ziemi,  

w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego. 

 

Ścieki nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji 

zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji , na obszarze której 

zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w zał. nr 3  do Rozporządzenia 

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. 

Określić czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą 

gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu 

wodonośnego wód podziemnych – TAK/NIE 

 

Wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu 

zapobieganie lub ograniczanie emisji (Wymień elementy oczyszczalni, bądź 

dołącz kopię projektu oczyszczalni) 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Załączniki 

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Inne (jakie? Np. kopia projektu): _________________________________ 

 

                                                                               ______________                                                                                                                    

                                                                                 Data i podpis: 

 

 

Opłaty: 

- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 

17 PLN.  

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa 

udzielane: małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy 

mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty 

skarbowej.  

- Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 

wynosi 120zł* 

 



- Opłatę w wymaganej wysokości należy 

wpłacić na konto urzędu przelewem, 

przekazem pocztowym lub bezpośrednio  

w kasie urzędu.  

Opłaty można dokonać na konto bankowe: 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach   

Nr konta – 68 8469 0009 0000 0257 2000 

0060 lub w Biurze Obsługi Interesanta 

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu 

składania zgłoszenia.  

 

*Zwolnione z opłaty przydomowe 

oczyszczalnie ścieków realizowane  

w związku z zabudową mieszkaniową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej 

RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości 

następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące 

w Urzędzie Gminy w Gorzycach: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy 

w Gorzycach danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce – Daniel 

Jakubczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 

Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail: 

gorzyce@gorzyce.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: 

iod@gorzyce.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ze względu 

na realizowanie zadań w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO a także zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia, i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 

2) w celu usprawnienia kontaktu w związku z załatwieniem niniejszego 

wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie numeru 

telefonu kontaktowego/adresu e-mail).  

4. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych 

danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej 

(w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług 
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informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi 

informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące 

usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych 

z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi 

prawnych).  

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe 

były odpowiednio i właściwie zabezpieczone. 

7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa 

zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy 

i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy 

przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane 

przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji 

obowiązku lub usługi. 

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej 

przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje 

profilowania. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy RODO. 



13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie 

niezbędne w celu załatwienia niniejszego wniosku. Niepodanie 

wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez 

Administratora danych. 

 


