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Kałuszyn, dnia ................................. 

..................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

Adres: ............................................................. 

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

tel: ................................................................ 

Do                                                                                      

Burmistrza Kałuszyna 
 

 

 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgłaszam 

rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m
3
/d 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 (m
3
/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie: 

………………………………………………………………………………………….……

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

5. Czas funkcjonowania instalacji - praca cały rok /okresowo (podać okres): 

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

6. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń: 

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………… 

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w tym określenie w (%) na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni stopnia redukcji 
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BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach, jeżeli ścieki są wprowadzane do ziemi (drenaż), 

stopnia redukcji BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej w ściekach, jeżeli ścieki są 

wprowadzane do urządzeń wodnych (np. rów) oraz dodatkowo azot ogólny*, fosfor 

ogólny* jeżeli ścieki są wprowadzane do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do 

sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

Załączniki*: 

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza 

inwentaryzacja geodezyjna. 

2. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy 

najmu). 

3. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

4. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o: 

 głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, 

 chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego. 

5. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji). 

6. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. 

7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej: 

 za zgłoszenie - 120 zł, 

 za pełnomocnictwo – 17 zł. 

 

 

Pouczenie dla użytkownika instalacji: 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy 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. 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 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 5m
3
/d. 

 

 

Podpis ........................................... 

 
 

 

Opłatę skarbową należy uiścić w na rachunek Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nr 82 9226 

0005 0024 1461 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim. 
 

* niepotrzebne skreślić 


