Chełmek, dnia …………………..
Znak: AGK……………………….
...................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/
...................................................
/adres zameldowania/
...................................................
/kod, miejscowość/

Burmistrz Chełmka
Wydział Architektury, Geodezji
i Zasobów Komunalnych
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), w związku 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.), zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji indywidualnej przydomowej oczyszczalni
ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m 3/d w ramach zwykłego korzystania z wód, która została
zrealizowana na działce/ działkach nr ……………………………………….………………………………………
położonej/ położonych przy ul. …………………………………… w miejscowości ………………………………
1. Termin rozpoczęcia eksploatacji: ………………………………………………………………………………….
(co najmniej 30 dnia od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia)

2. Przepustowość oczyszczalni ścieków:
.................................................................................................................................................................…

3. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok /okresowo (podać okres):
.................................................................................................................................................................…
4. Rodzaj i ilość wprowadzonych ścieków (m3d):
………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym określenie
w (%), na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni:
1.

dla ścieków wprowadzanych do ziemi:

- stopnia redukcji BZT5 …………………………………………………
- stopień redukcji zawiesiny ogólnej ………………………..
2.

dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych:

- stopień redukcji BZT5 ................................……….
- stopień redukcji ChZTCr ..........................................
- stopień redukcji zawiesiny ogólnej ……………….........

………………………………………………..
(podpis zgłaszającego lub pełnomocnika)

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków;
2. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna;
3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
 głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
 chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego;
4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji);
5. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (nie dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków służącej na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego);
6. Oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa Wnioskodawcy z opłatą skarbową w wysokości
17,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
7. Umocowanie prawne osoby podpisanej pod wnioskiem lub udzielającej pełnomocnictwa w przypadku
reprezentowania osoby prawnej, spółdzielni, instytucji, itp. (odpis KRS).
Pouczenie dla zgłaszającego
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. Zgodnie z art. 389 pkt 2, w związku z art. 33 ustawy Prawo Wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z późn. zm.) – w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
3. Zgodnie z art. 34 pkt 13 ustawy Prawo Wodne – szczególnym korzystaniem z wód jest m. in.
korzystanie z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej.
4. Szczególnym korzystaniem z wód jest również, przekroczenie ram powszechnego i zwykłego
korzystania z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi w ilości
przekraczającej 5m3/d, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Wodne.

