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      BURMISTRZ BRZESKA 
        Ul. Głowackiego 51 
        32 – 800 Brzesko 
 
 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI:  
 

oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego 
korzystania z wód (podstawa prawna: art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.Nr 130, poz. 880). 
 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby: 
 
..................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko lub nazwa  prowadzącego instalację 

 

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

adres  zamieszkania  lub siedziby prowadzącego instalację 

 
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: 
 

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

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

 
6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji: 
 
..................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Brzesko, dnia ..................      .......................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do  
   reprezentowania podmiotu) 

POUCZENIE: 
1. Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, przedmiotowe zgłoszenie należy 

dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. 
2. Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, 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. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 
informujemy, iż:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, 

reprezentowany przez Burmistrza Brzeska. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Brzesku w celu dokonania zgłoszenia oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 5 m
3
 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) w 
związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.Nr 130, poz. 880). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 10 lat. 
Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich 
przetwarzanie. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu 
księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj.: 
pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na 
podstawie przepisów prawa. 

 
 
 
.............................................................                                                              ............................................................. 
           (miejscowość, data)                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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