.......……………, dnia ............................... r.
(miejscowość, data)

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

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

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Ochrony Środowiska i Energii
Plac Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała

(adres zamieszkania)

..........................................................
(telefon)

ZGŁOSZENIE
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, KTÓREJ EKSPLOATACJA DOTYCZY
ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłaszam
instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ulicy .....................................................................
na działce nr .................................. obręb .....................................................................
Załącznik:

1. zgłoszenie opracowane zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – 1 egz.

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

czytelny podpis wnioskodawcy
...................................................................................................................................................................
opłaty:
opłata skarbowa w wysokości 120 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
załącznik do w/w ustawy - część I, pkt 13)
...................................................................................................................................................................

1

Nadmieniam, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających
z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
tzn., że:
1)
administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska – Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1,
2)
z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej mogę się
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący
sposób:
a)
pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
b)
telefonicznie: 33 4971721,
3)
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia
oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód,
4)
dane osobowe udostępniłem dobrowolnie; dane te nie będą udostępniane
innym podmiotom,
5)
przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt. 3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji
dokumentów, w których zostały zawarte,
6)
w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do:
dostępu do udostępnionych danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
7)
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)
przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do realizacji celu,
o którym mowa w pkt. 3,
9)
przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego
przetwarzania, w tym profilowania.

.............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
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