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……………………………..

…………………………

imię i nazwisko

miejscowość, data

……………………………..
……………………………..
adres zamieszkania

……………………………..
telefon kontaktowy

Burmistrz Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5 m3/d wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód.
1. Adres nieruchomości i numer działki, na której prowadzona będzie/jest* eksploatacja
instalacji (oczyszczalni ścieków):


miejscowość, ulica ……………………………………………………………………....



numer działki ……………………………………………………………..…………....

2. Przewidywany termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji (oczyszczalni ścieków):
……………………………………………………………………………………………..…
3. Termin zakończenia budowy:
…………………………………………………………………………………………….....
4. Charakterystyka instalacji (oczyszczalni ścieków):
a) typ i rodzaj oczyszczalni:
…..………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
b) maksymalna przepustowość przydomowej oczyszczalni wynikająca z dokumentacji
technicznej (m3/d):
…………………………………………………………………………………………….
c) ilość odprowadzanych ścieków (np. bytowe) :
…………………………………………………………………………………………….
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d) rodzaj ścieków:
………………..……………..………………………………………………………….
e) miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków:
……………………………………………………………………………………………
f) ilość osób korzystających z oczyszczalni:
……………………………………………………………………………………..…….
5. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego (pełniącego wyłącznie funkcję
mieszkalną)
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
 inne (jakie) ……………………………..…………………………………………………
6. Rodzaj i ilość (m3/d) wprowadzanych ścieków:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok/okresowo* (podać okres – dni, tygodnie):
…………………………………………..…………………………………………………..
8. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (zgodnie z instrukcją eksploatacji
oczyszczalni – np. urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii
oczyszczania ścieków, rozwiązania organizacyjne mające wpływ na ograniczenie emisji):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9.

Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji (stopień oczyszczania ścieków) jest
zgodny z obowiązującymi przepisami:**
TAK/NIE*
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W załączeniu przedkładam:
○ kopię dokumentacji technicznej na wykonanie oczyszczalni ścieków lub instrukcja
eksploatacji (oryginał do wglądu);
○ kopię certyfikatu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał
do wglądu);
○ kopię opinii rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce, na której
eksploatowana będzie/jest przydomowa oczyszczalnia (oryginał do wglądu);
○ mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
○ kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych bądź pozwolenia
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy (oryginał do wglądu)

……………………………..
podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zm.)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia instalacji można przystąpić, jeżeli
organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji.
Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony jeżeli:
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych
lub standardów jakości środowiska;
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.
Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych
w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia
działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy
może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.
Gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego
karę grzywny.

