…………………………………
(miejscowość, dnia)
……………………………………………………………
/Imię i nazwisko /
……………………………………………………………
/Adres/
……………………………………………………………
/nr telefonu/

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Na podstawie art. 152 ust.1, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) oraz zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (Dz.U. z 2010 Nr 130 poz. 880 ze zm.) zgłaszam instalację przydomowej oczyszczalni
ścieków o przepustowości do 5m3 w ramach zwykłego korzystania z wód.
1. Numer działki ewidencyjnej oraz obręb, na terenie której prowadzona jest*/będzie eksploatacja
przydomowej oczyszczalni ścieków:
Adres i nazwa miejscowości:
Działka ......................................................, obręb ................................................................

właścicielem / współwłaścicielem / wieczystym użytkownikiem /*……….…………1)
terenu ww. działki, na którym znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2. Oświadczam, że jestem

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)
4. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok/okresowo (podać okres):
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Opis zastosowania technologii oczyszczania ścieków:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
8. Oświadczam, że stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z załącznikiem Nr 3 rozporządzenia
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 poz. 1800 ze zm.)
9. Załącznik obowiązkowe:
1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesiona lokalizacją przydomowej oczyszczalni,
2) Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
3) Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji, certyfikat
lub atesty),
4) Dokument potwierdzający prawa do dysponowania nieruchomością, na której będą wprowadzane
ścieki,
5) Zapewnienie odbioru osadów ściekowych przez oczyszczalnie ścieków,
4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie - 120,00 zł (nie dotyczy oczyszczalni
wykorzystywanej w budownictwie mieszkaniowym).

.........................................................
/Podpis wnioskodawcy/

Pouczenie:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 ze
zm.) do rozpoczęcia eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ
właściwy do przyjęcia zgłoszenia – Burmistrz Gminy Włoszczowa w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Objaśnienia:
* – niepotrzebne skreślić,
1)
– w przypadku, gdy żadna z form własności nie jest prawidłowa, należy wpisać inną formę dysponowania
nieruchomością.

