
 

 
 

 
 

  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

  

 

 

 
 

      

 

 

DRUK ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA 

NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ 

EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) 

DO PROCEDURY 

rs.3 RS.III 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 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, niniejszym zgłaszam eksploatację 

przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³/d. 

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby: 

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

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji: 

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

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych 

usług:……………………………………………………………………………………………………………

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

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): ……………………………………............... 

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

5. Wielkość i rodzaj emisji, metody ograniczania: ………………………………………………………… 

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

  

 

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, osiedle, 

miejscowość, kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

ADRES E-MAIL (nie jest wymagany) 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie jest 

wymagany) 
znak sprawy (nadaje urzędnik) 
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6. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

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

………………………………………………………………………………………………………………......
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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt 
Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje: 
1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, 

dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49. 
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: 

iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610 
3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

a) Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. 

• art. 152 i 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

• Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia,  

• art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1, załącznik część I kol. 2 pkt 13 oraz załącznik część II kol. 2 pkt 21 , pkt 13 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

b) Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
5. Odbiorcy danych:  

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

a) Prawo żądania dostępu do danych 
b) Prawo żądania sprostowania danych 
c) Prawo żądania usunięcia danych 
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych:  Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wydania zezwolenia. Podanie danych 
niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.  

8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 

                                                                                                                                                

…………………………….…………. 
                                                                                                                                                     (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

UWAGA:   

1. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, 

2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

1. Opłata skarbowa za zgłoszenie  – 120 zł art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 1, załącznik część I, pkt 13 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku załączonego oświadczenia o przeznaczeniu użytkowania instalacji (przydomowej 
oczyszczalni ścieków) na cele mieszkaniowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

JEŚLI WNIOSKODAWCA POWOŁAŁ PEŁNOMOCNIKA DODATKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1. Dokument pełnomocnictwa 

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł –  za udzielone pełnomocnictwo na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał: cz. IV) 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt- BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 

Aktualizacja: 1 grudnia 2022 r., F-2  


