
                                                                                              Załącznik Nr 1 do Karty OŚ/6

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

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

(adres zamieszkania)
.......................................
.......................................
(nr telefonu)
........................................

Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(tj.  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  672)  zgłaszam  rozpoczęcie   eksploatacji  przydomowej
oczyszczalni ścieków:

1.
Adres i nr działki, na której zlokalizowana jest zgłaszana przydomowa oczyszczalnia
ścieków:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2.
Przeznaczenie zgłaszanej przydomowej oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
- na potrzeby własne gospodarstwa domowego 
- na potrzeby własne gospodarstwa rolnego

3.
Przepustowość zgłaszanej przydomowej oczyszczalni (m3 /dobę): ......................................

4.
Ilość i rodzaj ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
................................................................................................................................................

5.
Liczba osób korzystających z w/w oczyszczalni : ..................................................................

6.
Rodzaj i ilość wprowadzany ch ścieków (m3/dobę) :
................................................................................................................................................



7.
Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres) ............................

8.
Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

9.
Informacja , czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w  tym  określenie,  na  podstawie  instrukcji  eksploatacji  oczyszczalni,  stopnia  redukcji
zanieczyszczeń w %
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji w/w przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Kopia zgłoszenia budowy w/w przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Kopia dokumentacji technicznej w/w przydomowej oczyszczalni ścieków z instrukcją
eksploatacji.
4. Pełnomocnictwo w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:
za zgłoszenie - 120 zł,
za pełnomocnictwo –17 zł.

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
672)
 -  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. Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.469
ze zm.) 
- w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego.
3. Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo Wodne - przekracza się ramy zwykłego
korzystania z wód m. in. w przypadku: 
korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki
w prowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m 3/d.

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


