
Wnioskodawca                                                                                                …...……………………………..                                   

Imię i nazwisko / firma................                                       Miejscowość , data 

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

Adres.......................................... 

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

Tel. ..........................................                             

                                                                                              Burmistrz Krzepic 
                                                                                              ul. Częstochowska 13 
                                                                                              42-160 Krzepice 
                                                                              
 

ZGŁOSZENIE 

Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,  której eksploatacja  nie wymaga pozwolenia 

 
         Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 
2 lipca 2010 r.  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U.                         
z 2019 r., poz.1510), zgłaszam następującą instalację: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Na terenie nieruchomości położonej w granicach działki nr……..…………..  obręb……………………………. 

której jestem właścicielem, wieczystym użytkownikiem lub  ………………………………………………..…….. 

 

1. Adres nieruchomości, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej  

oczyszczalni   ścieków: ……………………………………………………………………………………………………………. 

2.  Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć) 

• na potrzeby własne gospodarstwa domowego 

•  na potrzeby własne gospodarstwa  rolnego 

• Inne: ………………………………………………….. 

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

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

4.  Charakterystyka oczyszczalni 

a) typ oczyszczalni:    ……………………………………….. 

b) przepustowość oczyszczalni:            …………….. m3  /dobę 

c) pojemność zbiornika gnilnego:  ……………. m3 

d) ilość komór w zbiorniku:  ……………………. 



e) miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków: ………………………………………………… 

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

5.  Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
(rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.                             
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)  

 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) stopień redukcji zanieczyszczeń:  BZT5       ………………………………...% 

(na podstawie wykonanych badań)  zawiesina ogólna ……………………….% 

       inne ………………………………………% 

6.  Wielkość i rodzaj emisji (tj. ilość i rodzaj ścieków wprowadzanych do środowiska) 

a)  ścieki bytowe  ………………………………… m3/dobę 

b) inne (komunalne, przemysłowe) ………………………………..  m3/dobę 

 

7.  Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków (właściwe zaznaczyć): 

• oczyszczanie mechaniczne 

•  oczyszczanie biologiczne 

•  oczyszczanie fizyko-chemiczne 

•  uzdatnianie ścieków oczyszczonych 

• inne:            ………………………………………………………… 

 

8.  Sposób postępowania z nadmiernym osadem: ………………………………………………………….. 

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

 

 

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

                                                                                     Podpis zgłaszającego - prowadzącego instalację 

 

Załączniki: 
1. rysunek lub mapa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków na działce, 
2. kopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kłobucku robót budowlanych z potwierdzeniem 
złożenia bądź pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Kłobuckiego,      
3. certyfikat, lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji 
technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, 
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł   Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r poz.100 
cz I p13) 


