
    ………………………………… 

 (miejscowość, data) 

 
………………………………… 

 (imię i nazwisko) 

 
………………………………… 

………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

 

………………………………… 

 (nr telefonu)* 

Wójt Gminy Dziemiany  

ul. 8 Marca 3 

83-425 Dziemiany 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1311) zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie 

przekraczającej 5 m
3
/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 

1. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona będzie eksploatacja przydomowej oczyszczalni 

ścieków: 

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

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

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

2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe): 

 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,  

 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego. 

3. Maksymalna przepustowość przydomowej oczyszczalni: 

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

4. Ilość (m
3
/dobę) wprowadzanych ścieków: 

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

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

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 BZT5 

i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do ziemi, stopnia redukcji BZT5, ChZTCr 

i zawiesiny ogólnej w ściekach – ścieki wprowadzane do urządzeń wodnych: 

BZT5 ........................................................................................................................................................... 

ChZTCr ........................................................................................................................................................ 

Zawiesina ogólna ....................................................................................................................................... 

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

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

 Załączniki: 

1. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków; 

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

inwentaryzacja geodezyjna; 

3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o: 

 głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, 

 chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego; 

4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji) wraz z kopią: 

deklaracji zgodności produktu z odpowiednimi normami, certyfikatów, atestów bądź ekspertyz; 

5. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (nie dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków służącej na potrzeby własnego gospodarstwa 

domowego). 

 Gdy wniosek składa pełnomocnik: 

1. Oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa Wnioskodawcy z opłatą skarbową w wysokości 

17,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

2. Umocowanie prawne osoby podpisanej pod wnioskiem lub udzielającej pełnomocnictwa w przypadku 

reprezentowania osoby prawnej, spółdzielni, instytucji, itp. (odpis KRS). 

Pouczenie dla zgłaszającego 

1. 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. 

2. Zgodnie z art. 389 ust. 2, w związku z art. 33 ustawy Prawo Wodne (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 

ze zm.) – w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Zgodnie z art. 34 pkt 13) ustawy Prawo Wodne – szczególnym korzystaniem z wód  jest m. in. korzystanie 

z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej. 

4. Szczególnym korzystaniem z wód jest również, przekroczenie ram powszechnego i zwykłego korzystania  

z wód, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d,   

o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 2) ustawy Prawo Wodne. 

 

 

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

/ podpis zgłaszającego/   

* pole nieobowiązkowe (podanie numeru telefonu jest dobrowolne) 



 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dziemiany jest Wójt Gminy Dziemiany. Podstawą 

przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania 

danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego 

dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na 

podstawie umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO można wnieść skargę do 

organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą 

przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań 

ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych 

informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie  lub skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim pukaczewski@hotmail.com. 

 

mailto:pukaczewski@hotmail.com

