
 Koronowo, dnia ................................................ 

................................................. 
(imię i nazwisko ) 

 

.................................................. 

 

.................................................. 
(adres) 

................................................. 
(Nr telefonu) 

Burmistrz Koronowa 

ul. Plac Zwycięstwa 1 

86 - 010 Koronowo  

 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZALNI ŚCIEKÓW 
Podstawa prawna: art. 152 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2021,. poz. 1973 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1510). i art. 4 (załącznik - część I pkt. 13 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1923 ze zm.) i art. 64 ust.2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz.735 ze zm.).  

 

1. Adres i nr ewid. działki, na terenie której znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków 

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

2. Dokładna nazwa przydomowej oczyszczalni ścieków 

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

3. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe) 

o  własne gospodarstwo domowe  

o  własne gospodarstwo rolne 

o  inne 

4. Czas funkcjonowania instalacji (właściwe zaznaczyć) 

o  okresowo (ilość dni w tygodniu, miesiącu, roku) ………………………………..…… 

o  stale 

5. Ilość osób zamieszkujących posesję ………………………………………………………...……. 

6. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca ………………………………………….…….. 

7. Przepustowość oczyszczalni wynosi  …………………………………………………..…m
3
/dobę 

8. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, 

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

9. Stopień redukcji zanieczyszczeń: 

-  BZT5 ……………………………..………... 

- zawiesiny ogólnej …………………….….… 

- ChZTCr …………………………………..…. 

- Azotu ogólnego (N)………………………… 

- Fosforu ogólnego (P)…………….…………. 

10. Częstotliwość wywozu osadu
1
  ……………..…………. 

11. Miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków (właściwe zaznaczyć) 

o woda 

o grunt 

12. Informacje, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

posiadane certyfikaty zgodności 

.......................................................................................................................................................... 

                                                           
1 Wywóz osadu musi zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia (tj. zawarcie umowy), 

zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 



Załączniki: 

 Postanowienie/Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego  dotyczące zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z montażem 

przydomowej oczyszczalni ścieków lub decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku 

budowy budynku wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków), 

 Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 Opinia geologiczna bądź opinia geotechniczna, 

 Dokumentacja techniczna instalacji z deklaracją właściwości użytkowych i kartą 

gwarancyjną, 

 Zapewnienie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie                  

Sp. z o.o., o braku możliwości technicznej podłączenia do kanalizacji sanitarnej, 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za: 

- przyjęcie zgłoszenia instalacji – 120 zł 

- pełnomocnictwo – 17 zł. 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu  

lub przelewem na konto: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001 
 

 

 

 ………………………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

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  (zwanego dalej RODO), informuję że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa,  

Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, tel. 58 382 64 10. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

- podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

- podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, 

realizującym usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (w szczególności w zakresie usług 

informatycznych i prawnych),  

- innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- poprawiania swoich danych osobowych, 

- wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych 

osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości 

wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy. 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych 

 

Koronowo, dnia ………………………..                                              ………………………………… 

            (miejscowość i data)                  (podpis) 

mailto:ochronadanych@um.koronowo.pl

