………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………

BURMISTRZ TOSZKA

…………………………………

ul. Bolesława Chrobrego 2

…………………………………

44-180 Toszek

(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu)

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgłaszam użytkowanie oczyszczalni ścieków o wydajności nie
przekraczającej 5 m3/d

1. Prowadzacym ( właścicielem) oczyszczalni jest ..........................................................................................
( imię, nazwisko, adres zamieszkania)

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

2. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr .....................................................................
przy ulicy ................................................................ w miejscowości ...........................................................

3. Przepustowość oczyszczalni wynosi ................................. m³/dobę
4. Rodzaj i ilość (m³/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie ..........................................................
........................................................................................................................................................................

5. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
na potrzeby własne gospodarstwa domowego
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
działalność gospodarcza (zwykłe korzystanie z wód)
na potrzeby mieszkalno-usługowe

6. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok ( w systemie ciagłym)/okresowo ......................................
........................................................................................................................................................................
( podać okres)

7. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń (np. stopień redukcji zanieczyszczeń BZT5
%, zawiesina ogólna %, sposób postępowania z nadmiernym osadem):
…………………………………………………………………………………......................................….
………………………………………………………………………………….....………….........…....….
…………………………………………………………………………………….............…….............….
………………………………………………………………………………………….....…….............….
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

8. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiazującymi przepisami z
wyszczególnieniem wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach ( BZT 5 ,ChZT

Cr

i zawiesina ogólna)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

………………………………………….
(podpis zgłaszającego)

W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć):
o mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
o potwierdzenie tytułu prawnego do instalacji(kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy
najmu itp.)
o kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
o ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków
o kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków ( instrukcja eksploatacji)
o pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika
o dowód uiszczenia opłaty skarbowej :
- za zgłoszenie - 120 zł.
- za pełnomocnictwo – 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty
skarbowej)
W przypadku dokonywania zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własne
gospodarstwa domowego wyłącznie na cele mieszkalne – zwolnione z opłaty na podstawie art. 2
ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pouczenie dla użytkownika instalacji
Zgodnie z art. 152 ust. 4 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.
Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 Ustawy Prawo Wodne - w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z
wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 i 4 Ustawy Prawo Wodne - przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w
przypadku:
o korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
o gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do ziemi w ilości przekraczającej 5m 3/d.
Podstawa prawna
1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja
wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego

