Michałowice dnia:…………….
…………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………..
adres

Wójt Gminy Michałowice
plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Rodzaj oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
 biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ ……………………………………………………..
 oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączalnym
 inna ………………………………………………………………………………………..........
3. Informacja, czy stopień ograniczania ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny
z obowiązującymi przepisami *
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:




powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
dowód uiszczenia opłaty skarbowej
ekspertyzy, atesty i inne dokumenty,

……………………….
Podpis zgłaszającego

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ze zm.) ścieki pochodzące
z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach
gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) ilość cieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
2) BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin
ogólnych co najmniej o 50 %,
3) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5
m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników:
BZT5– 40 mgO2/l
ChZTCr– 150 mgO2/l
zawiesina ogólna – 50 mg/l

Opłata skarbowa:
120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia - Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.) – cz. I pkt. 13 załącznika do w/w ustaw
Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Michałowice, Michałowice pl. Józefa
Piłsudskiego 1 w godzinach- poniedziałek: 9.00– 17.30, wtorek –czwartek: 8.00. – 15.15, piątek: 8.00.
– 14.30, lub wpłacając na konto bankowe urzędu gminy NRB: 10 85890006 0180 0000 0101 0001
Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu
Gminy Michałowice, Michałowice plac Józefa Piłsudskiego 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice,
przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się
telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres
sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Podanie danych jest
wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO).

