........................................................... r.

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

/miejscowość i data/

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

............................................................
............................................................
Adres

..........................................................
Telefon

Prezydent Miasta Chełm
ZGŁOSZENIE
eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę,
wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach
zwykłego korzystania z wód
Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska zgłaszam eksploatację oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³
na dobę, wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach
zwykłego korzystania z wód.
1. Oznaczenie prowadzącego instalację (nazwisko, imię, adres zamieszkania):

….....................................................................................................................................
2. Adres i nr działki na terenie której planuje się rozpocząć eksploatację indywidualnego
systemu oczyszczania ścieków:
….............................................................................................................................................
3. Przeznaczenie oczyszczalni (na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
rolnego lub inne)
…...............................................................................................................................................
4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
…...............................................................................................................................................
5. Czas funkcjonowania instalacji (cały rok/okresowo)
…...............................................................................................................................................
6. Opis stosowanych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń (charakterystyka
oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej, w tym typ oczyszczalni, typ osadnika,
miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków)
….............................................................................................................................................
7. Informacja, czy stopień ograniczania ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków, a także
ich oczyszczania jest zgodny z obowiązującymi przepisami
…..............................................................................................................................................
8. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji
…...............................................................................................................................................
…...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Załączniki:

1. Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej;
2. Kopia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
3. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (z certyfikatami
i aprobatami technicznymi);
4. Dokumenty potwierdzające, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, że miejsce wprowadzania ścieków
oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu
wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzenia
wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod
dnem tego urządzenia (opinia geologiczna)

(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej
lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Chełm w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Sprzeciw o którym mowa jest wnoszony w przypadku gdy:
a) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów
jakości środowiska,
b) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2
3. Eksploatujący jest zobowiązany przedłożyć Prezydentowi Miasta Chełm informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo
zakończeniu eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w
terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności, zaprzestania działalności lub zmianie parametrów.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Prezydent
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.

Miasta

Chełm

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO i ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zadania realizowanego
w zakresie zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na
potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63,
pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 5 (kat. B-5).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych będzie
skutkował brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego
uprawnionym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.
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