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GPI.

Świątniki Górne, ...................................

WNIOSKODAWCA:

PEŁNOMOCNIK:

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

………………………………………………….……………………..

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko )

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

……………………………………………………….....

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

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

……………………………………………………….....

(tel. kontaktowy)

(tel. kontaktowy)

URZĄD MIASTA I GMINY
ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Infrastruktury i Środowiska

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej
na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.), zgłaszam eksploatację oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 5 m3/d.
1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona będzie eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
☐ na potrzeby własne gospodarstwa domowego
☐ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
☐ inne (niezwiązane z funkcją mieszkaniową)
3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36 • 32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 40 30 • fax: 12 270 40 96
umig@swiatniki-gorne.pl
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6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z obowiązującymi
przepisami:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIKI:

1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni
ścieków.
2. Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Ekspertyzy, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dotyczące montowanej oczyszczalni.
4. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Dokument potwierdzający prawa do dysponowania nieruchomością, na której będą wprowadzane ścieki.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji w kwocie 120 zł.*
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.*

….......................................................................................
(data, podpis)

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 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.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
(Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880):
§ 1. Określa się rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony
środowiska.
§ 2.1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę,
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
* Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje chwilą dokonania zgłoszenia oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty /art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)/.
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