ROŚ…………..………………………

Sierakowice, dnia, .........................

……../…………………
(wypełnia Urząd Gminy)

……………….…………………………..……
Imię i nazwisko/nazwa firmy

……………….…………………………..……
Adres/siedziba

……………….…………………………..……
Adres/siedziba

nr tel. ……………………………...…………

URZĄD GMINY SIERAKOWICE
ul. Lęborska 30,
83-340 Sierakowice

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (Dz. U. z 2010, Nr 130, poz. 880), proszę o przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której
emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Zgłaszam rozpoczęcie
przekraczającej 5 m3/d

użytkowania

oczyszczalni

ścieków

o

wydajności

nie

1.
Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków:
Miejscowość…………………………………….. ulica ……………………………………………
Nr domu/lokalu ………/………… działka nr .……………obręb …………….………………..
2.

Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

□ na potrzeby własne budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wielorodzinnego*
□ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
□ inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)
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: dni
tygodnia i godziny)
..........................……………………………………………………………………………………………
6.

Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:

………………………………………………………………………………………………………………
7.
Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi
przepisami:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8.
Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest
zgodny z obowiązującymi przepisami:
……………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
9.W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć):

□ mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków;
□ projekt budowy przydomowej oczyszczalni;
□ stosowne atesty i certyfikaty;
□ pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a w przypadku odprowadzenia
oczyszczonych ścieków do cieku wodnego pozwolenie wodnoprawne na
wylot.

Zostałem pouczony że 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.

................................................................................
(podpis zgłaszającego)
Opłaty:
1)

Zwolnione z opłaty skarbowej są

przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową

mieszkaniową na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r.
poz 783 ze zm.);
2)

W pozostałych przypadkach opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia przydomowe oczyszczalnie ścieków - 120 zł;

3)

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa do występowania w imieniu zgłaszającego;

4)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sierakowice - Bank Spółdzielczy
w Sierakowicach 81 8324 0001 0000 0358 2000 0010.

