….......................................................
(miejscowość, data)
…................................................................
(imię i nazwisko)
…...............................................................
(adres)
…...............................................................
(telefon kontaktowy)
Wójt Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik

ZGŁOSZENIE
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(instalacji niewymagającej uzyskania zezwolenia – oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę,
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód)

Na podstawie art. 152 ust. 1 oraz art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze
zm.)
1. Adres nieruchomości i numer działki na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
............................................................................................................................................................………………...
2. Przeznaczenie przydomowej oczyszczalni ścieków:
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego,
 na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych (wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do
przydomowej oczyszczalni ścieków): …...................................................…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)
3. Rodzaj i ilość (m3/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
❑ bytowe: ………………..
❑ inne (komunalne, przemysłowe): ………………..

4. Czas funkcjonowania instalacji:
❑ praca cały rok
❑ okresowo (podać okres): …………………………………………………………………….
5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:
❑ oczyszczanie mechaniczne,
❑ oczyszczanie biologiczne,
❑ oczyszczanie fizyko-chemiczne,
❑ uzdatnianie ścieków oczyszczonych,
❑ inne: ………………………………………………………………………………………….
6. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
❑ BZT5: …………
❑ ChZT: …………
❑ Zawiesina: ………...

Załączniki do wniosku:
- certyfikat POŚ – kopia
- mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji instalacji,
- dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania instalacji.

…………………………………………….
podpis zgłaszającego

Pouczenie
Zgodnie z art. 152 ust. 4 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.
Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach przyjmowania
przedmiotowego zgłoszenia.

