
                                                                           
 
 

 

      Mysłowice, dnia …………………………………… 

 

 

Urząd Miasta Mysłowice 

        ul. Powstańców 1 

41-400 Mysłowice 

 

WNIOSEK OS-21-01 

 w sprawie zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m ³/d,  

wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  

w ramach zwykłego korzystania z wód 
 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego …………………………………………………………………………………………….............. 

2. Adres Wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………… tel. kontaktowy: ………………………………………. 

3. Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Mysłowice, ul. ............................................................................. 

działka nr: …................................. obręb ewidencyjny: …………………………………………………………………… 

4. Przeznaczenie oczyszczalni: na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego 

5. Rodzaj oczyszczalni: (opis urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej 

technologii oczyszczania ścieków, przepustowość  oczyszczalni) ..................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czas funkcjonowania  oczyszczalni (dni tygodnia , godziny) ................................................................ 

7. Miejsce i sposób wprowadzania oczyszczonych ścieków: ................................................................... 

8. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Wartość wskaźników zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń  

w odprowadzanych ściekach: 

BZT₅.............................................................................mgO₂/l albo % redukcji 

ChZTCr.........................................................................mgO₂/l albo % redukcji 

zawiesiny ogólne.............................................................mg/l albo % redukcji 

azot ogólny...................................................................mgN/l albo % redukcji 

fosfor ogólny.................................................................mgP/l albo % redukcji 

9. Ilość odprowadzanych ścieków w m³/dobę ......................................................................................... 

10. Ilość wytwarzanych osadów ściekowych/częstotliwość wywozu osadów ściekowych ....................... 

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

11. Liczba osób korzystających z oczyszczalni ........................................................................................... 

12. Warunki eksploatacji oczyszczalni określone przez producenta w instrukcji eksploatacji 

oczyszczalni .......................................................................................................................................... 

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

13. Planowany termin przystąpienia do eksploatacji: ............................................................................... 



 

 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 

2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245,                    

adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 

3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku dot. zgłoszenia 

eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m ³/d, wykorzystywanej na potrzeby 

własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, 

4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych, 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia              

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami). W 

przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 

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

 

Informacja 

Do wniosku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:  

1. Warunki hydrogeologiczne gruntu, w tym użytkowy poziom wód podziemnych, przepuszczalność 
gruntu , potwierdzoną przez uprawnionego geologa. 

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000  oraz orientację w skali 1:10 000 z lokalizacją 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 120,00 zł za przyjęcie wymaganego przepisami 
o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej 
negatywnie oddziaływać na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami). Opłatę skarbową wnioskodawca może 
uiścić gotówkowo w kasie Urzędu Miasta, pok. 102 w godz. pracy Urzędu Miasta; ostatni dzień 
miesiąca w godz. 7:30-13:00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Bank ING BANK Śląski 
57 1050 1214 1000 0023 5654 7055.  

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo 

dołączyć: 

a) Pełnomocnictwo  - zgodnie z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) 
b) Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z 

ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze 
zmianami) 

 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice lub przesłać pocztą.  

Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 32 31-71-368 lub bezpośrednio w siedzibie 
Wydziału przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 2, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00.                                                                                                                                                              


