................................., dnia ........................ r.
…………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy

…………………………………
…………………………………
Adres wnioskodawcy

…………………………………
Nr telefonu

WÓJT GMINY BOLESŁAW
Zgłoszenie eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
zgłaszam wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
1.

Prowadzącym (właścicielem) oczyszczalni jest:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................
(imię , nazwisko , adres zamieszkania)

2.

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym …………..........
położonej w ……………………………….. przy ul. ……………..………………………

3.

Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków:
………………………………………………..

4.

Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego

5.

Przepustowość oczyszczalni wynosi ………….........m3/dobę.

6.

Oczyszczone ścieki wprowadzane będą do (właściwe zaznaczyć):
 ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność ……………………………….……
 urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność ………………………

7.

Przewidywana ilość ścieków podlegająca oczyszczeniu: …………………………………

8.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
(właściwe zaznaczyć):
 praca w systemie ciągłym (365 dni w roku)
 okresowo (podać okres) …….…………………………………………………………

9.

Rodzaj oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):
 biologiczna oczyszczalnia ścieków, typ ………………………………………………..
 oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączalnym
 inna ………………………………………………………………………………..........

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (opis zastosowanej technologii
oczyszczania ścieków):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym określenie na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni:
- stopnia redukcji BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach – dot. ścieków wprowadzanych
do ziemi poza aglomeracją,
- wartości wskaźników zanieczyszczeń albo stopnia redukcji zanieczyszczeń: BZT5,
ChZTCr, zawiesina ogólnej, azot ogólny, fosfor ogólny w ściekach – dot. ścieków
wprowadzanych do ziemi w aglomeracji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że ścieki oczyszczone w zainstalowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014r. 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 2014r. poz. 1800).

……………………….
Podpis zgłaszającego

Załączniki:
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna posadowienia przydomowej oczyszczalni
ścieków;
- certyfikat CE i aprobata techniczna IOŚ przydomowej oczyszczalni ścieków;
- kopia zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Olkuszu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł.*
*- zwolnione z opłaty skarbowej zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego

