………………………………
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:
…………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………
…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………
(nr telefonu – nieobowiązkowe)

Burmistrz
Miasta Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podst. art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2013,
poz. 1232 z późn. zm.] oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia [Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880] zgłaszam
instalację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3/d w ramach zwykłego
korzystania z wód
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,
 inne (nie związane z funkcją mieszkaniową).
3. Ilość mieszkańców: ……… Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę: ……………………
4. Czas funkcjonowania instalacji: ………………………………………………………………………………..
/należy wpisać cały rok lub okresowo. W przypadku działania instalacji okresowo należy podać czas jej funkcjonowania w ciągu roku kalendarzowego/

5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie: ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….………………………….
6. Opis zastosowanej technologii oczyszczania ścieków:
……………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………..…………………………………………………
7. Oświadczam, że stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z załącznikiem nr 3 rozporządzenia
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 2014, poz. 1800], tj. najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w
odprowadzanych ściekach wynoszą: BZT5- 25 mgO2/l, ChZTCr – 125 mgO2/l, zawiesina ogólna 35 mg/l.
W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć):
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni,
 kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę,
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł (zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane
w związku z zabudową mieszkaniową).

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie dla użytkownika instalacji:
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.

