Ustrzyki Dolne, dnia ….……………………………..

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie
użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach
zwykłego korzystania z wód:
1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatacje:
a. Imię:……………………………………………………………………………………………..
b. Nazwisko:……………………………………………………………………………………….
c. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
2. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja
przydomowej oczyszczalni ścieków:
a. Adres nieruchomości:……………………………………………………………………………….....
b. Nr działki:………………………………………………………………………………………………..
3. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
 okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku)………………………………...……..
 stale
4. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [m3/d]:…………………………….
5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:
a. typ oczyszczalni:…………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………......
b. pojemność zbiornika gnilnego:………………………….m3
c. rodzaj II stopnia oczyszczania (właściwe zaznaczyć) :
 złoże biologiczne
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 drenaż rozsączający
 filtr biologiczny
 Inne:……………………………………………………………………………………………….…..…
………………………………………………………………………………………………………
d. miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/grunt):
….…………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………….................
6. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
 inne:…...................................................................................................................................
7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (ilości ścieków):
…………………………………………………………………………………………………..........…
………………………………………………………………………………………………..........……
……………………………………………………………………………………………..........………
…………………………………………………………………………………………..........…………
……………………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..........…
………………………………………………………………………………………………..…....
8. Informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami * :
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 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. Nr 2014, poz.1800 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2016 roku ścieki pochodzące
z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji mogą być wprowadzane do
ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM
aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia;
3)

miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od
najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Załączniki:
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1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni
ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Oświadczenie zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków
potwierdzające zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty
Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych.
3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł na konto Urzędu Miejskiego
w Ustrzykach Dolnych (Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych nr
konta: 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001)* lub oświadczenie zgłaszającego
instalację.
* Zwolnienie z opłaty:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1827) zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej
oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

………………………………………………
(podpis zgłaszającego)

Pouczenie dla użytkowników instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 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. Sprzeciw o którym mowa jest wnoszony w przypadku:
1)

gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów
jakości środowiska:

2)

gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1 i 2
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji.
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
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