
                                                                                               Porąbka, dnia …................................... 

 

 …................................................. 
          (Imię i nazwisko inwestora) 

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

………………………………......... 

 

URZĄD GMINY PORĄBKA 

 

 

ZGŁOSZENIE 
o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej zezwolenia na postawie art. 152 ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska 

. 

Uprzejmie informuję, że w terminie od dnia ….............................................. zamierzam przystąpić do 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych z budynku jednorodzinnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód, typ oczyszczalni …..................................................................................     

o przepustowości Q = …...................................................m³/dobę 

na terenie położonym w miejscowości ..........................................  przy ul. …................................... 

na działce nr ….................................................... 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest na potrzeby własnego gospodarstwa 

domowego: TAK/NIE 

 

Informacje dotyczące instalacji: 

Sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych: (do gruntu/do rowu/do wód)  

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

Czas funkcjonowania instalacji: praca przez cały rok /okresowo. 

 

 
Oświadczam, że ścieki oczyszczone w zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniają wymogi 

określone w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 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 z dnia 12 lipca 2019 r.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków  lub 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białek na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Kopia certyfikatu, atestu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

 
 

....................................................................... 
(czytelny podpis) 

Uwaga: 

W przypadku rezygnacji z eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz w przypadku zmiany powyższych danych należy 

pisemnie poinformować tutejszy urząd. 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ WÓJTA 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) - dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA 
(UG) 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Porąbka - Urząd Gminy Porąbka reprezentowany przez 
Wójta Gminy Porąbka  z siedzibą w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3. 
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi Gminy Porąbka jako 
organowi administracji publicznej oraz organowi wykonawczemu Gminy Porąbka. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ors@porabka.pl , telefonicznie pod 
numerem: 33-82-72-810 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email 
ochronadanych@ug.porabka.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniesionego wniosku . 

PODSTAWA PRAWNA art.6. ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO; 
art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego; 
ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
Rozporządzenie 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. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 

− podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świad-
czą usługi na rzecz Administratora. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dokumenty dotyczące wniosku  będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA 1510) 

i podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dostępu do danych, ich 

aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby wnoszącej wniosek oraz z danych posiadanych 
przez urząd. 

INFORMACJA O 

DOBROWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym umożliwiającym 
rozpatrzenie wniosku. 
Zakres przetwarzanych  danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w 
sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 

mailto:ors@porabka.pl
mailto:ochronadanych@ug.porabka.pl

