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.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
......................................................................................................................................................
(adres)
......................................................................
(telefon)
OŚ-13

Konin, dnia ...................................................

Urząd Miejski
w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Zgłoszenie
eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi 
Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nieprzekraczającej 5 m3/dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w bramach zwykłego korzystania z wód.
	Oznaczenie prowadzącego instalację:
	Imię i nazwisko:		
	Adres zamieszkania:	
		
	Nr telefonu:	
	Adres, nr działki i obręb ewidencyjny na terenie, której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:
		
	
	

Przeznaczenie oczyszczalni:
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
 inne: 	
Liczba osób korzystających z oczyszczalni: 	
Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie (m3/dobę):
	
	Częstotliwość funkcjonowania instalacji (właściwe zaznaczyć):
 praca stała (7 dni w tygodniu, 24h/dobę)
 praca okresowa (podać dni tygodnia i godziny):
	
	
	
Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej:
Producent, model:	
Rodzaj oczyszczalni (mechaniczna, biologiczna, chemiczna):	
	
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków: 	m3/dobę
Pojemność oczyszczalni: 	m3
Miejsce i sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia)	
	
	
	
	Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji oraz częstotliwości wywozu osadu:
	
	
	
	
	
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIKI 
	Kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę.
	Kserokopia dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.
	Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności urządzenia).
	Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w § 11 ust.4 i 5 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.
	Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

OPŁATY
120,00 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 13.



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) informujemy, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina (62-500 Konin, Plac Wolności 1),

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1, ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jest obligatoryjne.


