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

………….…………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

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

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

(adres zamieszkania) 

............................................................. 
(nr telefonu)       Wójt Gminy Tarnów Opolski 
        ul. Dworcowa 6 
        46-050 Tarnów Opolski 
 

 
ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
 
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 2556) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), zgłaszam oczyszczalnię ścieków  
o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  
w ramach zwykłego korzystania z wód. 
 
1. Typ przydomowej oczyszczalni ścieków: 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres i nr ewidencyjny działki na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Przeznaczenie oczyszczalni (niewłaściwe skreślić): 

na potrzeby własne gospodarstwa domowego 
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 
 

4. Ilość ścieków wytwarzanych przez zamieszkujące posesję osoby na dobę (m3/doba):  
 

……………….……………………….…. 
 

5. Przepustowość oczyszczalni (m3/doba): 
 

…………………………………………… 
 

6. Sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków:  
 

…………………………………………… 
 

7. Czas funkcjonowania instalacji: cały rok / okresowo (podać okres)  
 

……….…………………………………... 
 

8. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

……….…………………………………... 

Załączniki do zgłoszenia: 

1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

2. Kopia dokumentacji technicznej opisującej funkcjonowanie oczyszczalni (wraz z certyfikatami). 
 
 

                              ………………………………… 
                               Podpis wnioskodawcy 



 
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Tarnów Opolski ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków należy wypełnić druk zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w biurze podawczym lub na stronie internetowej 
www.tarnowopolski.pl w zakładce Dla mieszkańców -> Nieczystości ciekłe -> Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub Zgłoszenie 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełniony druk należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6. 46-050 Tarnów Opolski. 

 Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2022 r., poz. 2519). 

 
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWYWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim  przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana jest szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników. W ramach prowadzonych kontroli 
mieszkańcy będą również wzywani do Urzędu celem okazania umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) 
Wójt Gminy Tarnów Opolski sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z ww. ustawy. Do kontroli, stosuje się 
przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556). 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANCYH OSOBOWYCH – ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Stosownie do treści art. 12-14 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. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski /ul. Dworcowa 6,  

46-050 Tarnów Opolski/, zwany dalej „Administratorem”. 
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem 

Ochrony Danych Panią Anetą Gierłach na adres email: iodo@opoczta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/, 
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/, 
c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana 
dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na 
nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, 
pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, a także po jego 
zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia 
przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe, 
c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych,  
d) usunięcia swoich danych osobowych,  
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do: 
a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych 

osobowych, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, 
c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, 
d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter obowiązkowy i stanowi wymóg ustawowy. Bez podania 

danych osobowych Administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków. 
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 

…………………………………………………… 
 


