
……………………………… 
 (miejscowość, data) 

 

………………………………… 
 (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

………………………………… 
 (nr telefonu) 

 Urząd Miasta i Gminy  

 w Pleszewie 
                                                                                                 ul. Rynek 1 

                                                                                                 63-300 Pleszew 
 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

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

Środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799 t.j..) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni 

ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d 

 
 

 

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  

3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1mieszkańca na dobę: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:  

………………………………………………………………………………………….……

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

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

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: 

……………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………

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

 

 

 

 

 podpis 

 

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć): 

o mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków; 

o projekt przydomowej oczyszczalni;  

o opłata skarbowa w wysokości 120 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej                  

(Dz.U. z 2018 poz. 1044 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.); - nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej 

o dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. 

o badanie jakości ścieków 

o informacja o warunkach gruntowych 
 

Pouczenie dla użytkownika 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. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w celu 

uzyskania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 


