
…………………………….. 
 (miejscowość, data) 
 
...........……………………………... 
               (imię i nazwisko) 
  ……………………………… 

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

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

Wójt Gminy  
ul. Kopernika 2 
73-240 Bierzwnik 
 

 
ZGŁOSZENIE  

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków 
o przepustowości do  5 m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 
1.   Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków: 
     
…………………………………………………………………………………………………. 
2.   Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):  

□ na potrzeby własne gospodarstwa domowego 
□ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 
□ inne (niezwiązane z funkcją mieszkaniową) 
 

3. Ilość ścieków wytwarzanych przez l mieszkańca na dobę: 

………………………………………………………………………………………………....... 
 
4.  Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
5. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres: dni tygodnia  
i godziny) 

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

6.   Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

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

7.   Informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 
 
…. ……………………………………………………………………………………............... 
 
8.   Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny 

z obowiązującymi przepisami: 

 



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

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 18.11.2014 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) tj:  
- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin 

ogólnych o 50 % 
- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 

1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
 

 
…………………………………….     

/podpis zgłaszającego/ 

 

 

W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć): 
□ mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków; 
□ projekt budowy przydomowej oczyszczalni; 
□ powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;  
□ stosowne atesty i certyfikaty; 
□ kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie,  

na budowę   przydomowej oczyszczalni ścieków; 
□ pismo ZKG w Bierzwniku potwierdzające brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej; 
□ dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 
Pouczenie dla użytkownika instalacji: 
 
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 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. 
 
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.  

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego. 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/d. 

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 
eksploatacji. 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.  

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący 
ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym 
obowiązkiem.  

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację  
o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze 
zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia 
działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 

 


