Tarnowskie Góry, ……………………

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
ZGŁOSZENIE
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI do 5 m3/d
wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód
Na podstawie art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 284 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) dokonuję
zgłoszenia oczyszczalni ścieków w następującym zakresie:
1. Oznaczenie prowadzącego instalację - imię i nazwisko, adres zamieszkania,
nr telefonu (nieobowiązkowo):
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
2. Lokalizacja oczyszczalni (adres oraz nr działki, obręb):
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
3. Rodzaj oczyszczalni i jej charakterystyka (można załączyć kserokopie dokumentacji technicznej lub
instrukcji obsługi):
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............

4. Przeznaczenie oczyszczalni:
□

na potrzeby własnego gospodarstwa domowego

□

na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego

5. Liczba osób korzystających z oczyszczalni: ………………………………………………………………….
6. Ilość wprowadzanych ścieków w l/d lub m3/mc: ……………………………………………………………
7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): ………………………………………………..…
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8. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji oraz częstotliwość wywozu osadu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
9. Oczyszczalnia zlokalizowana jest :
□

w aglomeracji

□

poza aglomeracją:

□

w zasięgu występowania głównego użytkowanego
poziomu wodonośnego wieku triasowego

□

poza tym obszarem

Pouczenie:
•

Aglomeracja (zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.) - to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.
Aglomeracja Tarnowskie Góry została wyznaczona Uchwałą Nr XXVIII/311/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 8474) i nie obejmuje przydomowych
oczyszczalni ścieków, dla których uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy właściwemu
organowi przed dniem 1 stycznia 2021 r.

•

Zasięg występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego przedstawia mapa stanowiąca
załącznik nr 6 do Rozporządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z
dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz. U. Woj.
Śl. z 2016 r. poz. 4046).
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5 cyt. rozporządzenia ograniczenia dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi nie dotyczą
przydomowych oczyszczalni ścieków, zgłoszonych do budowy właściwemu organowi przed dniem 10 sierpnia 2016 r.

10. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
(TAK/NIE): ...........................................................................................................................
11. Informacja, czy miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości
co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych (TAK/NIE):
...................................................................................................................
Wymagania w zakresie emisji określone są 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Ścieki mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione
łącznie następujące warunki:

Wskaźnik

Poza aglomeracją
na obszarze
występowania
głównego
poza tym
użytkowego
obszarem
poziomu
wodonośnego
wieku triasowego
20

Jednostka

W aglomeracji

Redukcja BZT5 ścieków dopływających
Redukcja zawartości zawiesin ogólnych ścieków
dopływających

min. % redukcji

-

min. % redukcji

-

-

50

BZT5 przy 20°C, oznaczane z dodatkiem inhibitora
nitryfikacji

mg O2/l
min. % redukcji

15
albo
90

25
albo
70-90

-

125
albo
75
35
albo
90
15
albo
70-80
2
albo
80

125
albo
75
35
albo
90

mg O2/l
ChZTCr – oznaczane metodą dwuchromianową
min. % redukcji
mg/l
Zawiesiny ogólne
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu
azotynowego i azotu azotanowego)

min. % redukcji
mg N/l
min. % redukcji
mg P/l

Fosfor ogólny
min. % redukcji

-

-

-

-

-

-
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12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry),
kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy
ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10,
kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do
5m3/d wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z
wód, na podstawie art. 152 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 284 z późn. zm.), wpisu do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę, na
podstawie art. 3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z
2020r. poz. 1439 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO oraz numer telefonu na podstawie zgody - art. 6
ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.
4. Dane Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaprzestano
korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na
wstępie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w
tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
1.

Załączniki:
□
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
□
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 120 zł - opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu
Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2 bądź na rachunek bankowy Gminy: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.
□
Kserokopia dokonanego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę lub wydanego pozwolenia na budowę, obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków.
□
Certyfikat lub inny dokument potwierdzający możliwość uzyskania wymaganych dla instalacji parametrów
oczyszczania ścieków.
□
Kserokopie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi (zalecane).

..............................................................
(czytelny podpis zgłaszającego)
Pouczenie:
•

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

•

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Miasta
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
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