
 
                                         Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Burmistrza Krynicy-Zdroju 
Nr  593.2021 

z dnia  15 stycznia 2021 r. 
 

□ ścieki bytowe ............................................................................................................................................ m3/dobę  
□ inne (komunalne, przemysłowe) .............................................................................................................. m3/dobę 

 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju  
 ul. Kraszewskiego 7                   
 33-380 Krynica-Zdrój 
 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska, w związku z § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia, zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d w ramach 
zwykłego korzystania z wód: 

1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków: 
a) Imię, nazwisko /nazwa: ..................................................................................................................................  
b) Adres zamieszkania/siedziby ..........................................................................................................................  
c) Tel./email .......................................................................................................................................................  

2. Adres nieruchomości oraz numer działki, na której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 
a) Adres nieruchomości:.....................................................................................................................................  
b) Nr działki: .......................................................................................................................................................  

3. Rodzaj i typ przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
4. Przeznaczenie przydomowej oczyszczalni ścieków: (właściwe zaznaczyć): 

□ na potrzeby własne gospodarstwa domowego 
□ na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego 
□ na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych* 

5. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć): 
□ okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku) 
□ stale 

6. Wielkość i rodzaj emisji (tj. ilość i rodzaj ścieków wprowadzanych do środowiska) 
 

 
 

7. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków (właściwe zaznaczyć): 
□ oczyszczanie mechaniczne 
□ oczyszczanie biologiczne 
□ oczyszczanie fizyko-chemiczne 
□ uzdatnianie ścieków oczyszczonych 
□ inne: ................................................................................................................................  

8. Informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
9. Termin rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków: 
 

         ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



W załączeniu przedkładam: 
-  Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej (oryginał do wglądu); 
-   Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego  na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; 
-   Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków; 
- Oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele 
mieszkaniowe; 
-   Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika 
-   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej: 

- za zgłoszenie -120 zł ** 
- za pełnomocnictwo - 17 zł 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L.2016.119.1/, dalej „RODO”: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 

Krynica-Zdrój, e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00; 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 

60; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie osobom fizycznym z budżetu gminy Krynica-Zdrój dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i 
montażu kolektorów słonecznych, 

 zawarcia i realizacji umowy dotacji, 
 rozliczenia dotacji, 
 ewentualnego wszczęcia i przeprowadzenia kontroli, 
 ewentualnego dochodzenia roszczeń. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w zw. z Uchwałą Nr XIII.82.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 
2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych oraz ustawą Prawo ochrony środowiska; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz osoby upoważnione przez administratora a także odbiorcami mogą być podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, tj. kancelarie prawne oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu złożenia niniejszego wniosku, jego rozpatrzenia i ewentualnego zawarcia umowy o przyznanie 
dotacji. Nie podanie danych osobowych wiąże się z nie rozpoznaniem przedmiotowego wniosku; 

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
 
 
 
* wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków 
** na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach 
budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 

Słowniczek: 
Ścieki komunalne są efektem mieszania ścieków przemysłowych z bytowymi oraz np. wodami gruntowymi. 
Ścieki bytowe to efekt działania ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczne jest dla nich przede wszystkim to, że 
pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej. W ich skład wchodzą detergenty, resztki jedzenia oraz odchody W 
ściekach tych znajduje się znaczna ilość związków organicznych, dlatego też możliwy jest rozwój bakterii i pasożytów. 
Ścieki przemysłowe różnią się od poprzednich dwóch. Ich powstawanie związane jest z wynikiem funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz toczących 
się w ich obrębie procesów technologicznych. Ich skład zależny jest od profilu zakładu. Przykładowo zakład z branży spożywczej będzie produkował przede 
wszystkim kwasy i zasady, a zakład z branży metalurgicznej wyprodukuje ścieki zawierające związki metali ciężkich. Wielka różnorodność zanieczyszczeń 
zawartych w tych ściekach sprawia, ze nie ma standardowych metod ich oczyszczania. 


