
 

…………………………………    …………………………………… 
                               (miejscowość, data) 

(imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

………………………………… 

(nr telefonu)  

Urząd Miejski w Piaskach 

ul. Lubelska 77 

21-050 Piaski 

 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

  

Zgodnie z art. 152 ust. 2, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm. ), zgłaszam eksploatację przydomowej oczyszczalni 

ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5m3/dobę, wykorzystanej na potrzeby 

własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód: 

1. Adres nieruchomości i nr działki, na terenie której prowadzona jest*/będzie 

eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 

………………………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………...……………… 

……………………………………………………………………………...…………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego  

 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego 

 inne ………………………………………………………………………………………..... 

 

3. Czas funkcjonowania instalacji:  

 cały rok 

 okresowo (podać okres) …………………………………………………….………………. 

 

4. Wielkość i rodzaj emisji tj. przepustowość oczyszczalni wg projektu (m3/dobę), rodzaj 

ścieków (ścieki bytowe, ścieki gospodarczo – bytowe) : 

………………………………………………………………..……….………………………… 

………………………………………………………………..……….………………………… 



5. Opis stosowanych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń (charakterystyka 

oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej, w tym typ oczyszczalni, 

pojemność osadnika, miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków): 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..…….…

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym określenie w (%), na podstawie instrukcji eksploatacji 

oczyszczalni, stopnia redukcji BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach (ścieki 

wprowadzane do ziemi) lub stopnia redukcji BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej 

w ściekach (ścieki wprowadzane do urządzeń wodnych)*: 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

 

............................................................................. 

                                                                                                                                                                        (data i podpis zgłaszającego) 

 

Załączniki: 

o Mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja 

geodezyjna, 

o kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, 

o kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), 

o ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków, 
 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji 

oczyszczalni 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. 152 ust. 5 ww. ustawy instalacja, która jest objęta obowiązkiem zgłoszenia 

w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 

6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.  

3. Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 ustawy Prawo wodne  w przypadku przekroczenia ram 

zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

4. 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 wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 

5m3/dobę. 

 

 

 
* BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 % 


