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ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Strona:1
Stron: 2

Wydanie:1

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

…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
(telefon)

Prezydent Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Zgodnie z art. 152 ust. 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), zgłaszam eksploatację
przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m3/dobę w ramach
zwykłego korzystania z wód:
1. Informacje o nieruchomości, na terenie której prowadzona jest eksploatacja
przydomowej oczyszczalni ścieków:
Adres: ……………………………………………………………………………....………
……………………………………………………………………………………………....
Nr ewid. ………………………….. obręb ……………………..…
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

□ na potrzeby gospodarstwa domowego
□ na potrzeby gospodarstwa rolnego
3.Czas funkcjonowania instalacji:

□ cały rok

□ okresowo (podać okres) …………………………………………………….…………..
4. Wielkość i rodzaj emisji tj. przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/dobę), rodzaj
ścieków:
………………………………………………………………..……….…………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. Opis stosowanych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń (charakterystyka
zastosowanych urządzeń oczyszczających ścieki):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
6. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi
przepisami:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................
(data i podpis zgłaszającego)

Załączniki:

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

1) kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków
lub kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2) kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
3) kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest obowiązek zapłaty).
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy 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.
2. Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:
1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub
standardów jakości środowiska;
2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt
1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej
eksploatacji.
4. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia
informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie
danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji
z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

