
Załącznik nr 3  
do Regulaminu udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska realizowanych na terenie 
Gminy Adamów polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

 

……………………….……………… 
(miejscowość, data) 

 

Urząd Gminy Adamów 

Adamów 11b 

22-442 Adamów 

 

 

ZGŁOSZENIE  

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

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, zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności 

przekraczającej/nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód: 

 

1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni 

ścieków: 

a) Imię, nazwisko …….…………………………….…………………………………… 

b) Adres zamieszkania ……………………………………….………………………... 

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

ścieki bytowe …………………m3/dobę. 

5. Termin rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków…………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam że z chwilą rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków zaprzestałem z korzystania z bezodpływowego zbiornika na nieczystości 

płynne 

 

 

………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o dotację na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 

Adamów, kontakt: poczta@adamow.gmina.pl, tel. (84) 618-61-02 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z zadaniem dotyczącym 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Adamów, jak również 

w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie 

ciążącego na nim obowiązku prawnego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa 

instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania.  

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

 

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

      

Miejscowość i data         podpis Wnioskodawcy 

 


