
Załącznik Nr 1 do Karty OŚ/06

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

................................................……………......... ....……….......................................
                                                                                                   (miejscowość i data)
(dane wnioskodawcy – eksploatującego przydomową oczyszczalnię ścieków)

………………………………...………..……….
…………………………………...……..……….
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………...…..……….
(nr telefonu  - nieobowiązkowe)

BURMISTRZ  ZDZIESZOWIC
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), w związku z § 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 2
lipca 2010 r.  w  sprawie rodzajów instalacji,  których eksploatacja  wymaga  zgłoszenia  (tj.  Dz.  U.  2019,
poz.1510),  zgłaszam  rozpoczęcie  eksploatacji  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  o  wydajności
nieprzekraczającej 5m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód:

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

2. Przeznaczenie zgłaszanej przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
□  na potrzeby własne gospodarstwa domowego
□  na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 
□  inne (nie związane z funkcja mieszkalną), jakie: ……………...……………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………….

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

4. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
□  okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku): ………………………….…...…….…….
□  nieprzerwania.

5. Wielkość i rodzaj emisji, tj. ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków (m3 /dobę) (właściwe zaznaczyć):
□  ścieki bytowe ………………………………………………………………………………………..
□  ścieki komunalne ……………………………………………………………………………………
□  ścieki  przemysłowe ………………………………………………………………………………...



6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji:……………………………………..…….………….
……………………………………………………………………………………………………………...……..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………………….

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……

8. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:
typ oczyszczalni:……………………………………………………………………………...….………...……
.........................................................................................................................………………………......…........
miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia): ……………….………………...………..….
…………………………………………................................................................…...………...………............

9. Liczba osób korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków: ……………………………………….

W przypadku rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
lub zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni należy dostarczyć odpowiednią informację
do tutejszego referatu.

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Kopia  zgłoszenia  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  wydziału  Budownictwa  i
Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

3. Kopia  dokumentacji  technicznej opisująca  zasady  funkcjonowania  przydomowej  oczyszczalni
ścieków. 

4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. 

5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

• za zgłoszenie - 120 zł (zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w
związku z zabudową mieszkaniową -  podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o opłacie skarbowej);

• za pełnomocnictwo – 17 zł. 

Słowniczek

Ścieki  bytowe  -  rozumie  się  przez  to  ścieki  z  budynków  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  oraz
użyteczności  publicznej  powstające  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu  lub  funkcjonowania  gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki  komunalne -  rozumie  się  przez  to  ścieki  bytowe  lub  mieszaninę  ścieków  bytowych  ze  ściekami
przemysłowymi  albo  wodami  opadowymi  lub  roztopowymi,  odprowadzane  urządzeniami  służącymi  do
realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki przemysłowe - rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową  lub  usługową,  a  także  będące  ich  mieszaniną  ze  ściekami  innego  podmiotu,  odprowadzane
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.



Pouczenie dla użytkownika instalacji:

1. Zgodnie  z  art.  152  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  do
rozpoczęcia  eksploatacji  instalacji  nowo  zbudowanej  lub  zmienionej  w  sposób  istotny  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. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne zwykłe korzystanie z wód
obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na
dobę.  

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r.  w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311):

• § 11 ust. 4: ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego,
zlokalizowanego  poza  aglomeracją,  mogą  być wprowadzane do  ziemi w  ramach  zwykłego
korzystania  z  wód,  w  granicach  gruntu  stanowiącego  własność  wprowadzającego,  jeżeli  są
spełnione łącznie następujące warunki: 

1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę; 

2. BZT5 ścieków dopływających  do  indywidualnego  systemu  oczyszczania  ścieków jest
redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%; 

3. miejsce  wprowadzania ścieków do  ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;

• § 11 ust. 5: ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego,
zlokalizowanego  w  aglomeracji,  mogą  być wprowadzane do  ziemi w  ramach  zwykłego
korzystania  z  wód,  w  granicach  gruntu  stanowiącego  własność  wprowadzającego,  jeżeli  są
spełnione łącznie następujące warunki: 

1. ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę; 

2. nie  przekraczają  najwyższych  dopuszczalnych  wartości  substancji  zanieczyszczających
właściwych  dla  RLM aglomeracji,  na  obszarze  której  zlokalizowane  jest  gospodarstwo,
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

3. miejsce  ich  wprowadzania do  ziemi jest  oddzielone  warstwą  gruntu  o  miąższości  co
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

…………………………………… …………………………………………
miejscowość i data  podpis zgłaszającego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowania czynności związanych ze zgłoszeniem  eksploatacji

przydomowej oczyszczalni ścieków, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie
obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
przetwarzane dane osobowe, jest  Urząd Miejski  w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic,
mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34.  Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje
dane,  to  informujemy  Cię,  że  otrzymaliśmy  je  od  innej  osoby  lub  z  rejestrów  publicznych.  Do  przetwarzania
wykorzystujemy  dane  osobowe  należące  do  kategorii  danych  identyfikacyjnych  i  adresowych.  W  celu  uzyskania
informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych skontaktuj
się  z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej  poprzez e-mail:  iod@zdzieszowice.pl.  Wszystkie informacje,  których
przekazania wymaga od nas  ogólne  rozporządzenie o ochronie  danych (RODO),  dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl w zakładce
Dane osobowe. Możesz je także uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.

mailto:iod@zdzieszowice.pl
http://bip.zdzieszowice.pl/
http://bip.zdzieszowice.pl/
http://bip.zdzieszowice.pl/

