……………………………
(miejscowość, data)
…………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………
(nr telefonu)

Burmistrz Wilamowic
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice

ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 519, ze zm.),

zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód
1.

Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
…………………………………………………………..……………………………………………
………………….……………………………………….……………………………………………

2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.
3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni:
………………………………………………………………………………………………………..
4. Rodzaj i ilość (m3/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
……………………………………………….…………………………………………………….…
5. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok/okresowo (podać okresy: dni tygodnia i godziny):
………………………………………………………………………………………………………..
6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………….
7. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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 2014r, poz.1800).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.
2. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:
 za pełnomocnictwo – 17,00 zł (jeśli dotyczy),
 za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
oddziaływać na środowisko – 120,00 zł,
Uwaga: zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku
z zabudową mieszkaniową – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r, poz. 1827, ze zm.) – wówczas należy
dodatkowo podpisać poniższe oświadczenie*).
Opłatę skarbową należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach
lub na rachunek w/w urzędu - Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku – Białej
nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001.
Oświadczam, że przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem ma na celu
zapewnić właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego*).

..............................................................
(podpis zgłaszającego) *)
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy 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.
Ponadto zgodnie z art. 152 ust. 6 pkt. 1 oraz ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska - prowadzący
instalację obowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację
o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji albo zakończenia eksploatacji instalacji lub informację
o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni.
Zgodnie z art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1566)
- właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność
oraz z wód podziemnych znajdujących się na jego gruncie, zwykłe korzystanie z wód służy
zaspokojeniu potrzeb własnych gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Prawo do
zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody
wodnoprawnej.

..............................................................
(podpis zgłaszającego)

