Psary, dnia …………..……………

…………………………...............…
(Imię i nazwisko)

……………………………..............
……………………………..............
…..................................................
(adres zamieszkania)

….......................................................
(nr telefonu)

Urząd Gminy Psary
Referat Przedsięwzięć Publicznych
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
ZGŁOSZENIE
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1. Adres i nr działki na terenie, której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:

….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć)
a) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
b) na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
…...................................................................................................................................................................
4. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (dni tygodnia i godziny):
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków:
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji:
…....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. Informacje czy stopień ograniczenia emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
…...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Załączniki:
1. Kserokopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę wydanego przez
starostę Będzińskiego,
2. Kserokopia aktualnego atestu higienicznego wydanego przez instytucję certyfikującą ,
3. Kserokopia deklaracji zgodności,
4. Kserokopia dokumentacji technicznej opisującej zasady funkcjonowania oczyszczalni (oryginał do
wglądu),
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł;
* Formularz wypełnić drukowanymi literami
………………………
(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Na podstawie art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880
z późn. zm) zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m 3 na dobę, wykorzystywane
na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do
rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą 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.
Prowadzący instalację jest obowiązany również przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia,
informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji, lub informację o zmianie
danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia o którym mowa należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji
z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
Zgodnie z art. 122 w związku z art. 37 ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz.
2019 ze zm.) - w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 i 4 cytowanej ustawy - 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 5m 3/d.
Zgodnie z cz. I pkt I rząd 3 pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) dokonujący zgłoszenia winien dokonać opłaty skarbowej
w wysokości 120 zł.

